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مقدمه:
ــد که در عین  ــه گونه  ای دارای  انعطاف باش ــع، فراگیر و فرازمان باید  ب ــک مکتب جام ی
پایبندی به اصول در هر شرایط، نیازهای جوامع انسانی را در حال و آینده برآورده  سازد. 
ــرایط و  ــناخت کامل وجامع، میان  ناپایداری ش ــالم با دارابودن دو ویژگی انعطاف و ش اس
ــویی و پایداری آموزه  ها وگزاره  هایش از سوی دیگر این امکان را برای  ــتایی از س نا ایس
ــت  تا بتواند، در شرایط ناپایدار و نا ایستا با قوانین، آموزه  ها وگزاره   ــر فراهم آورده اس بش
ــه این معنا که  ــازد; ب ــوی مقصود و هدف نهایی  اش رهنمون  س ــدار او را به س ــای پای ه
ــاندن انسان به کمال و پاسخگویی به  ــالم به عنوان یک مکتب که برای راهنمایی  و رس اس
ــت که بتواند به نیازهای متنوع آدمی  ــش اس همه  ی نیازهای او دارای  چنان توانایی و کش
ــبات زمانی، مکانی و بالندگی  جامعه و  ــتین ارایه دهد و مناس ــب و راس ــخ های  مناس پاس
ــتایی نگردد و پویایی و پایداری را در همان  ــان را در نظر گرفته و گرفتار بندهای ایس انس
ــداری درون مایه  ای می  تواند بر زمان و مکان،  ــال در خود گردآورد. این پویایی  و پای ح
ــخ دهی  نماند. ــتایی  های هر زمان و مکان چیره گردد و هرگز در پاس  ناپایداری  ها ونا ایس
ــزاره هایش تا قیامت  ــری که آموزه  ها وگ ــالم به عنوان یک مکتب فرا بش ــی اس جاودانگ
ــت،  ــبختی دو جهانی اس ــیدن به  خوش ــر برای رس ــتورکار بش پایدار، معیار و مبنای دس
ــاله  ی  ــداری  را در خود آمیخته دارد و در ادامه مس ــت که پویایی و پای ــا ازاین رو اس تنه
ــتی این جهان نیز تنها از همین جا توجیه  پذیر خواهد بود.  وصایت و امامت تا پایان هس
ــگی امامت همچون دیگر آموزه  ها وگزاره  های پایدار و  ــیعه، پایداری همیش از دیدگاه ش



7

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

فرازمانی و مکانی  اش از این رو بوده و هست تا پویایی و پایداری، ناایستایی با جاودانگی 
ــته   ــرایط جمع گردد و تعارض و تناقض از میان برداش ــته  ها و ش و پایندگی میان  خواس
شود. این امامت و پیشوایی همیشگی و پایدار به آدمی یاری  می  رساند تا بهترین پاسخ ها 
ــه تفاوت ها و حتی تناقض نماها در  ــش برگزیند. ازاین  نگرش می  توان ب ــرای نیازهای را ب
رفتارها، کنش ها، واکنش ها، رویکردها، راهکارها و راهبردهای اصولی نگریست  و آن ها را 
ــیر و توضیح داد اکنون به لطف الهی جهت توسعه وترویج سبک زندگی  توجیه کرد، تفس
ــبک زندگی حضرت امام جعفرصادق)ع( در این واحد  ــالمی همایش ملی س ایرانی- اس
ــی  ــگاهی برگزار می گردد و هدف از برگزاری این همایش و مجموعه حاضر، تالش دانش
ویژه جهت  شناساندن چهره پرفروغ امام صادق)ع( است تا تا راهگشایی برای سعادت نه 

تنها مسلمانان بلکه انسانهای آزاد جهان باشد. 
ــی گوناگون  ــای فرهنگی و اجتماع ــا و نهاده ــازمان ه ــئولین محترم س ــه از مس درخاتم
ــگاه بویژه  ــازمان مرکزی دانش ــالمی و س ــگاه آزاد اس ــتان اصفهان، منطقه چهار دانش اس
ــرم فرهنگی  ــمی معاونت محت ــه هاش ــید ط ــلمین دکترس ــالم والمس جناب حجت االس
ــرکل  ــتمی مدی ــلمین دکتررس ــالم والمس ــت االس ــاب حج ــالمی ، جن ــگاه آزاداس دانش
ــوزه معاونت فرهنگی  ــران کل محترم ح ــیابی فرهنگی ودیگرمدی ــرم نظارت وارزش محت
ــئول  ــلمین حاج آقا میردامادی مس ــالم والمس ــادات جناب حجت االس وهمچنین از ارش
ــتان اصفهان،  ــالمی اس ــگاه آزاداس ــام معظم رهبری در دانش ــاد نمایندگی مق ــرم نه  محت
ــرم فرهنگی منطقه چهار  ــلمین علی اصغیر بیگی مدیرمحت ــالم والمس جناب حجت االس
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــالمی وکلیه معاونین ارجمند وهمکاران گرامی دانش ــگاه آزاداس دانش
واحداصفهان)خوراسگان(که درزمینه برگزاری همایش ما را یاری نموده اند تقدیروتشکر 

به عمل می آید.
ــاعه و کاربست آموزه های  ــت نتایج این گردهمایی علمی و فرهنگی در زمینه اش امید اس

ناب مکتب حضرت امام صادق)ع( مورد بهره برداری علمی و عملی قرار گیرد.

           دکتررضا اسماعیلی                         دکتراحمدعلی فروغی ابری
 دبیرعلمی همایش ومعاون فرهنگی         رئیس همایش و رییس دانشگاه آزاداسالمی    

           دانشگاه آزاداسالمی                        واحداصفهان)خوراسگان(
        واحداصفهان)خوراسگان(                                                
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تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق )ع(
پریناز آقابابائیان1 - سمیه موسوی2

چکیده:
ــام صادق )ع(  ــت از دیدگاه ام ــبک تعلیم و تربی ــی س ــن این مقاله بررس ــدف از تدوی  ه
ــپس به توضیح  ــور در ابتدا به عظمت علمی امام صادق پرداخته ، س ــد بدین منظ می باش
ــعت دانشگاه، حوزه تدریس و  ــخصیت علمی امام، دانشگاه بزرگ جعفری، وس و بیان ش
شاگردان امام، تخصص در علوم و در نهایت به سبک های تعلیم و تربیت امام اشاره شده 
ــت، امید است که مقاله حاضر بتواند راهگشای بیشتر نسبت به شخصیت علمی امام و  اس

پیروی از سبک ایشان برای معلمین عزیز باشد. 
کلیده واژه: تعلیم و تربیت، تدریس، دانشگاه جعفری

مقدمه: 
ــنه کاماِن  ــالم فرصتی طالیی بود تا تش ــاله امامت امام جعفرصادق علیه الس دوران 34 س
معارِف ناِب الهی را از سرچشمه زالل وحی سیراب سازد و در این خالل، برخوردهای آن 

1. مدرس دانشگاه پیام نور نجف آباد، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  
2. کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه کاشان
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 حضرت با گروه های دگر اندیش سازنده و آموزنده بود. هنگامی که مفضل علیه زندیقی، 
ــت تعجب خود را پنهان کند و گفت گمان نمی  عتاب آمیز صحبت کرد، آن زندیق نتوانس
ــاگردان جعفر صادق باشید چه این که ایشان رفتاری بس مالیم تر و  ــما از حلقه ش برم ش
خوشایندتر از این جوش و خروش شما دارد. آن حضرت که با مخالفان این نوع برخورد 
ــاری واالتر از این  ــاگردان خاص خویش، رفت ــه یقین با اصحاب و ش ــه را دارد، ب کریمان
ــال ها بر کرسی درس و منبر پیامبر صلی اهلل علیه وآله قرار گرفت و  ــت. او س خواهد داش
ــاگرد را در مکتب خود تربیت کرد. سلوک علمی این معّلم بزرگ، طی این سی  هزاران ش
ــاگردان خود به زیباترین وجه ترسیم می  ــته یک استاد را با ش ــال، برخورد شایس وچند س

کند.)علوی،1385(
عظمت علمی امام صادق 

ــا مورد قبول  ــی وجود دارد و این معن ــواهد فراوان ــاب عظمت علمی امام صادق ش در ب
دانشمندان تشیع و تسنن است فقها و دانشمندان بزرگ در برابر عظمت علمی آن حضرت 
سر تعظیم فرود می آوردند و برتری علمی او را می ستودند. ابوحنیفه پیشوای مشهور فرقه 

حنفی می گفت من دانشمند تر از جعفر بن محمد ندیده ام .
 نیز می گفت زمانی که منصور )دوانیقی( جعفر بن محمد را احضار کرده بود مرا خواست 
ــده اند برای محکوم ساختن او یک سری مسائل  ــیفته جعفر بن محمد ش و گفت: مردم ش
ــئله مشکل اماده کردم روزی منصور که در حیره بود  ــکل را در نظر بگیر من چهل مس مش
ــت او  ــمت راس ــدم دیدم جعفر بن محمد در س مرا احضار کرد وقتی وارد مجلس وی ش
ــمم به او افتاد انچنان تحت تاثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم  ــت. وقتی چش ــته اس نشس
ــخ داد بلی می شناسمش  ــت او پاس که چنین حالی از دیدن کرد و گفت: این ابوحنیفه اس
ــائل خود را با ابوعبداهلل )جعفر بن  ــپس منصور رو به من کرده گفت: ای ابوحنیفه مس . س
محمد( در میان بگذار در این هنگام شروع به طرح مسائل کردم هر مسئله ای می پرسیدم 
ــما در این باره چنین و عقیده اهل مدینه چنان و عقیده ما چنین  ــخ می داد: عقیده ش پاس
است. در برخی مسائل با نظر ما موافق و در برخی دیگر با اهل مدینه موافق و گاهی با هر 
دو مخالف بود بدین ترتیب چهل مساله را مطرح کردم و همه را پاسخ گفت: ابوحنیفه به 
ــید با اشاره به امام اصدق گفت: دانشمندترین مردم آگاهترین انها به اختالف  اینجا که رس

مردم در فتاوا و مسائل فقهی است. 
ــوای فرقه مالکی می گفت: مدتی نزد جعفر بن محمد رفت و آمد می کردم او  مالک پیش
ــه حالت دیدم یا نماز می خواند یا روزه بود و با قران تالوت می  را همواره در یکی از س
ــدم که بدون وضو حدیث نقل کند در علم و عبادت و پرهیزگاری  ــرد و هرگز او را ندی ک
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ــی نشنیده و به قلب هیچ بشری  ــمی ندیده و هیچ گوش برتر از جعفر بن محمد هیچ چش
خطور نکرده است. 

شیخ مفید می نویسد: به قدری علوم از آن حضرت نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه 
ان همه جا پخش شده است و از هیچ یک از افراد خاندان او به اندزه او علم و دانش نقل 

نشده است.
ــده که زبانزد مردم گشته و اوازه  ــد: به قدری علوم از او نقل ش ابن جعفر هیثمی می نویس
ان همه جا پخش شده است و بزرگترین پیشوایان مانند یحیی بن سعید، ابن جریح مالک، 
ــتانی از او نقل روایت  ــیعه و ایوب سجس ــفیان بنی عیینه، ابوحنیفه ، ش ــفیان ثوری، س  س

کرده اند. 
شخصیت علمی امام صادق 

ــنیدم که از ابوحنیفه سوال کردند چه کسی را دیدی که فقهش از  ــن بن زیاد گفت: ش حس
ــتر باشد؟ ابوحنیفه گفت: جعفربن محمد روزی منصور خلیفه عباسی فرستاد نزد  همه بیش
ــائلی مشکل و سخت را اماده  ــده اند به جعفر. مس من و گفت ای ابوحنیفه مردم مفتون ش
ــی من هم چهل مساله را اماده کردم. منصور که در آن وقت در حیره بود  کن تا از او بپرس
مرا طلبید و من هم به نزد وی رفتم دیدم حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در سمت 
راست وی نشسته است همین که نگاهم به او افتاد هیبتی از وی به دل گرفتم که از منصور 
خونریزتر ندیدم سالم کردم و با اشاره او نشستم سپس رو کرد به امام صادق و گفت : یا 
ابا عبداهلل این ابوحنیفه است فرمود: آری او را می شناسم منصور گفت: مسائل خود را از 
ــائل خود را می پرسیدم و امام صادق جواب می داد و می  ــوال کن .  من مس ابوعبداهلل س
گفت شما چنین می گویید و اهل مدینه چنان می گویند فتوای خودش نیز گاهی موافق با 
ما بود و زمانی موافق با اهل مدینه و گاهی هم مخالف با همه و تمامی آنها را جواب داد 

تا چهل مساله تمام شد و جواب یکی از آنها را ناتمام و مبهم نگذاشت. 
  آن قدر مردم از علوم ان حضرت نقل کرده اند که در تمام نقاط دنیا منتشر گشته و سراسر 
ــیده است و انچه  ــده از هیچ یک از ائمه نرس ــت و انچه از او نقل ش گیتی را فراگرفته اس
ــر علمای اهل بیت نقل نکرده اند  ــث و ناقالن اثار از او نقل کرده اند از دیگ ــان حدی راوی
ــمار راویان ان حضرت به چهارهزار نفر رسیده است. ان قدر دالیل اشکار بر امامت ان  ش
ــته که دلها را روشن کرده و زبان مخالفان را از سرزنش و ایراد شبهات  حضرت ظاهر گش

الل نموده است. 
ــاب اورد و  ــب نمی تواند ان را حس ــت به حدی که محاس ــیار اس  مناقب آن حضرت بس
مستوفی هشیار و دانا از انواع ان در حیرت است گروهی از اعیان ائمه اهل تسنن و اعالم 
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ــعید و ابن جریح و مالک بن انس و سفیان سوری و ابن عیینه و  ــان مانند یحیی بین س ایش
ابوایوب سجستانی و ...از وی روایت کرده اند.)اشتهاردی،1374(

دانشگاه جعفری و آثار درخشش آن 
یکی از بزرگترین توفیق و فرصتی که در میان امامان معصوم نصیب اما صادق شد تاسیس 
حوزه علمیه و دانشگاه عظیم جعفری است که از چهار هزار شاگرد تشکیل می شد و در 
نوع خود نهضت بزرگ فکری و علمی بود که پس از رسول خدا تا آن عصر، چنین نهضتی 

با آن عمق و گستردگی برای امامان به پیش نیامد.
ــرت امام باقر انجام  ــت پر توان حض ــازی این نهضت عظیم به دس ــه ریزی و زمینه س  پای
ــتواری آن با همت واالی امام صادق صورت گرفت. اگر  ــعه و اس گردید و تعمیق و توس
ــت ولی در آن عصر هیچ چیز  چه امام صادق در صحنه های مختلف حضور پرتالش داش
ــت نبود  ــاس همه نهضت ها اس مهم تر از انقالب فرهنگی و نهضت علمی که پایه و اس
ــی عباس و بنی امیه و  ــمکش بن ــام صادق با بینش معصوم خود از فرصت جنگ و کش ام
اشتغال ظالمان به ظالمان نیروهای اماده راه به دور خود جمع کرد و به بازسازی نیروها و 
بازنگری اساس اسالم و فقه ناب اهل بیت که همان فقه اصلی اسالم بود پرداخت و با یان 
ــالم نمود نهالی کاشت که  ــالم و تاریخ و فرهنگ اس کار پرثمر خدمت بزرگی به جهان اس
ــان ان به همه جا رفت و همه تشنگان معرفت  همجون درخت طوبی گردید و آثار درخش
ــیفتگان حق از  ــطح جهان میوه می دهد و ش ــیراب کرد و همجنان این درخت در س  را س

میوه های آن بهره می برند. 
وسعت دانشگاه امام صادق

امام صادق علیه السالم با تمام جریان های فکری و عقیدتی ان روز برخورد کرد و موضع 
اسالم و تشیع را در برابر آنها روشن ساخت و برتری بینش اسالم را ثابت نمود. 

 شاگردان دانشگاه امام صادق علیه السالم منحصر به شیعیان نبودند، بلکه از پیروان سنت 
ــوایان اهل سنت، با واسطه  ــدند . پیش و جماعت نیز از مکتب ان حضرت برخوردار می ش

یا بی واسطه شاگرد امام بوده اند. 
ــت ه دو سال شاگرد امام بود او این دو سال را پایه  ــنن ابوحنیفه اس  در راس ائمه اهل تس
علم و دانش خود معرفی می کند و می گوید: اگر آن دو سال نبود نعمان از بین رفته بود. 
ــاگردی ان حضرت افتخار می کرد او می گفت:  مالک بن انس نیز نزد امام می امد و به ش
مردی با فضیلت تر از نظر علم، عبادت و ورع از جعفر بن محمد را هیچ جشمی ندیده و 

هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. 
در وسعت دانشگاه امام صادق علیه السالم همین بس که حسن بن علی بن زید و شا که از 
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شاگردان امام رضا علیه السالم و از محدثان بزرگ بوده ) و طبعا سالها پس از امام صادق 
ــجد کوفه نهصد نفر استاد حدیث مشاهده  ــالم زندگی کرده می گفت من در مس علیه االس

کردم که همگی از جعفربن محمد حدیث نقل می کردند.)منصوری،1358(
حوزه تدریس و شاگردان امام صادق

ــید از اطراف و اکناف مانند:  ــاگرد پرداخت طولی نکش   امام صادق در مدینه به تربیت ش
ــاگردان او به  ــرت امدد و کم کم ش ــاز و ... به  گرد آن حص ــط، حج ــره ، کوفه، واس بص

چهارهزار نفر رسیدند. 
ــاتید حدیث و از شاگردان امام رضا است  ــاء که خود از اس ــین بن علی بن زیاد و ش  حس
ــتاد حدیث را دیدم که از مام صادق نقل حدیث  ــجد کوفه نهصد اس می گوید: من در مس

می کردند. 
کوتاه سخن اینکه شاگردان مختلفی با نژادهای گوناگون، از طوایف و مذاهب مختلف در 
کالس درس امام صادق شرکت نموده و بهره می بردند و در انی کالس درسهای مختلف 
ــد و  ــیر و علوم طبیعی تدریس می ش ــالمی مانند فقه، حدیث، اصول، علم کالم، تفس اس
شاگردان برجسته ای تربیت شدند که گروهی از آنها در رشته های مختلف علوم اسالمی 

تخصص داشتند و اهل نظر بودند. 
ــیعه امامیه و از  ــر بن محمد)امام صادق( یکی از امامان دوازده گانه مطابق مذهب ش جعف
ــتکاری او را صادق گویند.  ــتگویی و درس ــت که به خاطر راس ــزرگان خاندان پیامبر اس ب
فضایل و کماالتش مشهور تر از آن است که نیاز به توضیح باشد، جابربن حیان طراطوسی 
ــزار ورق از تعلیمات جعفر بن محمد تالیف کرد که  ــاگرد آن حضرت بود، کتابی در ه ش

شامل پانصد رساله بود. 
  دانشگاه امام صادق بزرگترین و ژرفترین نهضت علمی را پدیدار ساخت و همه ممدارس 
ــاگردان برجسته ای از اهل  ــعاع قرار داد، حتی ش و خطوط علمی عصر خود را تحت الش

تسنن از این دانشگاه بهره ها بردند و به مقامات عظیم علمی رسیدند.)مطهری،1367(
تخصص در علوم 

ــته ای که با ذوق و قریحه او  ــاگردان خود را در رش ــالم هر یک از ش امام صادق علیه الس
ــته از  ــویق و تعلیم می نمود و در نتیجه هر کدام از آنها در یک یا دو رش ــازگار بود تش س
ــیر ، علم کالم و امثال اینها تخصص پیدا می کردند. گاهی امام ،  علوم مانند حدیث، تفس
ــمندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه می کردند راهنمایی می کرد تا با یکی از  دانش
شاگردان که در ان رشته تخصص داشت مناظره کند به عنوان نمونه  یک مورد را بررسی 

می کنیم:



13

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــالم می گوید روزی با گروهی از یاران امام صادق در محضر ان حضرت  ــام بن س  1-هش
نشسته بودیم یک مرد شامی اجازه ورود خواست و پس از کسب اجازه وارد مجلس شد 

امام فرمود بنشین انگاه فرمود جه می خواهی؟
مرد شامی گفت: شنیده ام شما به تمام سواالت و مشکالت مردم پاسخ می گویید امده ام 

با شما بحث و مناظره کنم. 
امام فرمود: در چه موضوعی؟

شامی گفت: درباره کیفیت و قرائت قران
امام رو به حمران کرده فرمود حمران جواب این شخص با توست/

ــامی ناگزیر با حمران وارد بحث شد هر چه شامی پرسید پاسخ قاطع و مستوفی از  مرد ش
حمران شنید به طوری که سرانجام از ادامه بحث فروماند و سخت و ناراحت و خسته شد

امام فرمود: حمران را چگونه دیدی؟
راستی حمران خیلی زبردست است هر چه پرسیدم به نحو شایسته پاسخ داد.

شامی گفت: می خواهم درباره لغت و ادبیات عرب با شما بحث کنم
امام رو به ابان بن تغلب کرد و فرمود با او مناظره کن

ابان راه هرگونه گریز را به روی او بست و وی را محکوم ساخت شامی گفت می خواهم 
درباره فقه با شما مناظره کنم. 

امام به زراره فرمود با او مناظره کن
زراره با او به بحث پرداخت و به سرعت او را به بن بست کشاند شامی گفت می خواهم 

درباره الم با شما مناظره کنم. 
امام به مومن الطاق دستور داد با او مناظره پرازد. طولی نکشید که شامی از مومن الطاق نیز 
شکست خورد. به همین ترتیب وقتی که شامی درخواست مناظره درباره استطاعت توحید 
و امامت نمود. امام به ترتیب به حمزه طیار ، هشام بن سالم و هشام بن حکم دستور داد تا 
با وی به مناظره بپردازند و هر سه با دالیل قاطع و منطق کوبنده شامی را محکوم ساختند.

)کلینی رازی،1388(
سبک تعلیم و تربیت امام صادق)ع(

 در اینجا به روش های مورد استفاده امام در تربیت شاگردان خویش اشاره می کنیم.
الف: تشویق و تکریم شاگردان

ــالم نشان می دهد که آن حضرت، چه در حضور  تاریخ پربار زندگی امام صادق علیه الس
ــبت به آنان، تعبیرات زیبایی دارد که  ــته خود، نس ــاگردان شایس و چه در غیاب یاران و ش
نشانگر تشویِق آن ها و احترام به آنان است. بعنوان مثال ابان بن تغلب می گوید: از پدرم 
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شنیدم که می گفت: به اتفاق پدرم خدمت امام صادق علیه السالم رسیدیم. همین که نگاه 
ــتور داد بالش برای پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و  امام به پدرم افتاد، دس
ــام بن محمدالسائب الکلبی که امام علیه السالم نسبت به او  ــامد گفت و یا  هش به او خوش
بسیار عنایت داشت به گونه ای که هر گاه بر حضرت وارد می شد، امام صادق علیه السالم 
او را نزد خود می نشاند و با او با گشاده رویی و نشاط سخن می گفت.)پیشوایی،1372(

ب: اُنس با شاگردان
ــت. به  ــرکت در مجالس آن ها اس ــاگردان، مراوده، دید و بازدید و ش منظور از انس با ش
ــت می داشته و دوری آنان باعث دلتنگی  ــان را دوس این معنی که آن حضرت دیدار با ایش

حضرت می شد.
ــوم. و یا زمانی که عقبة بن خالد، معلی بن خنیس و  ــما آرام می ش ای ابوحمزه از دیدار ش
عثمان بن عمران بر حضرت صادق علیه السالم وارد شدند، حضرت فرمود: خوش آمدید، 
خوش آمدید؛ ای کسانی که ما را دوست دارند و ما آن ها را دوست داریم. و سپس فرمود: 

نیا و آالخرة َجعلکم اهلّل َمَعنا فی الدُّ
ــالم شنیدم که می فرمود: من از دست مردم مدینه  ــه می گوید: از امام صادق علیه الس غبس
ــوید و از ورود شما  ــما بر ما وارد ش ــکایت می کنم تا این که ش و تنهایی خودم به خدا ش
ــوم و ای کاش این طاغیهـ  منصور دوانیقیـ  مرا آزاد می گذاشت که خانه  ــادمان می ش ش
ــما را نیز همراه خود در آن جای دهم و یا خطاب به  ــکونت کنم و ش ای بگیرم و در آن س
ــما آرام می شوم. و  ــتریح اذا رأیتک ، ای ابوحمزه از دیدار ش ابوحمزه می گفت: إنّی ألس
ــان بن عمران بر حضرت صادق علیه  ــا زمانی که عقبة بن خالد، معلی بن خنیس و عثم ی
السالم وارد شدند، حضرت فرمود: خوش آمدید، خوش آمدید؛ ای کسانی که ما را دوست 
نیا و آالخرة. ــپس فرمود: َجعلکم اهلّل َمَعنا فی الدُّ ــت داریم. و س دارند و ما آن ها را دوس

)مظفر،1377(
ج: میدان دادن برای سخن گفتن

ــالم در محضر شریف آن امام همام، لب  ــاگردان امام صادق علیه الس گاهی اصحاب و ش
ــودند؛ نخست به این دلیل که هیبت معنوی امام جرأت سخن گفتن در  ــخن نمی گش به س
محضر ایشان را از حاضرین سلب می کرد، دیگر این که سخن گفتن در محضر ایشان را 
ــد. در چنین اوضاع و احوالی حضرت خودش  ــاب می آوردن نوعی خالف نزاکت به حس
ــدند که هیبت ایشان و ادب دوستان، از کسی  ــتور به مناظره می دادند و راضی نمی ش دس
سلب جرأت نماید. لذا در محفلی که مناظره و گفتگو بود، دیدند حمران بن اعین ساکت 
ــؤال کردند که چرا سخن نمی گویی؟ حمران گفت: سرور من، سوگند  ــت. حضرت س اس
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یاد کرده ام که در مجلسی که شما حضور دارید به خود اجازه سخن گفتن ندهم. حضرت 
فرمودند: من به تو اجازه دادم، حال سخن بگو.)عالمی دامغانی،1378(

د: تقدیر از تالش های علمی
همه شاگردان آن حضرت در راه حفظ آثار اهل بیت علیهم السالم اهتمام می ورزیدند، اما 
برخی از آن ها نقش بیشتری داشتند و درست به همین دلیل، امام بر خود الزم دیده است 
ــان در حق زرارة و محمد  ــته و صادقانه آن ها قدردانی نماید. ایش که از تالش های برجس
ــتند و از امنای الهی به  ــلم و برید بن معاویة و لیث بختری فرمود: اینان از نجبا هس بن مس

شمار می آیند، حالل و حرام خدا را می دانند و اگر اینان نبود آثار نبوت تباه می شد.
ــت که در سیره  ــاگردان خود اس جلوه دیگر تقدیر از تالش های علمی؛ ارجاع مردم به ش
ــث و گفتگو نزد  ــام برای بح ــت؛ مثال مردی از ش ــده اس عملی امام صادق بارها دیده ش
ــخص را به حمران ارجاع داد، آن شخص گفت، من برای  ــان آن ش حضرت آمده بود، ایش
ــما آمده ام نه حمران، حضرت فرمود، اگر بر ایشان ظفر یافتی، گویا  ــخص ش مناظره با ش
ــامی سؤال کرد که حمران را  ــده ای. بعد از ختم مناظره، حضرت از مرد ش بر من غالب ش
ــیدم، به خوبی جواب  ــیار حاذق و ماهر بود. هر آن چه که پرس چگونه یافتی؟ گفت: بس

گفت.)علیدوست خراسانی،1377(
ه : راهنمایی و تذکر

ــد و تالش های علمی صادقانه صورت داده  ــان غیر معصوم هر چه دانش داشته باش  انس
باشد باز هم بی نیاز از منبع فیض نیست که هر از گاهی رو به سوی او آورد و نقاط قوت 
خود را از زبان او بشنود و بر ضعف های خود وقوف یابد تا در صدد رفع آن ها برآید. امام 
ــالم با هدف توانمندساختن شاگردان، نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد  صادق علیه الس
ــانی.  ــخنی را دنبال می کنی و به نتیجه می رس می کرد. به حمران می گفت: در بحث، س
ــانی اما توانایی  ــالم فرمود: می خواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برس ــام بن س به هش
نداری. به احول فرمود: در بحث و مناظره قیاس بسیار می آوری و باطل را به باطل جواب 
ــوی اما از اخبار و احادیث نبوی  می دهی. به قیس فرمود: در گفتگو به حق نزدیک می ش
فاصله می گیری و حق را به باطل می آمیزی، اما بدان که سخن حق هر چند کم باشد تو 
را از باطل، بسیار بی نیاز خواهد کرد. به هشام بن حکم فرمود: تو در بحث پیش می روی 
همین که می خواهی به زمین بخوری دوباره پرواز می کنی و کسی همانند تو باید با مردم 

سخن بگوید. از لغزش بپرهیز که امداد و شفاعْت یاریگر تو خواهد بود.
ــت که در سیره  ــاگردان خود اس جلوه دیگر تقدیر از تالش های علمی؛ ارجاع مردم به ش

عملی امام صادق بارها دیده شده است.)خامنه ای،1380(
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و: ابراز خشم از اسائه ادب به شاگردان
کسانی از کوفه به محضر شریف حضرت رسیدند و از کسانی چون برید و زرارة و محمد 
ــا فرمود: ای گروه عیب جو و هرکس که  ــلم عیب جویی کردند، حضرت به آن ه بن مس
ــما را پاک نگرداند. شما از کسانی عیب می گویید که امین  ــت! خدا روح ش همفکر شماس
ــما هستند. آنان ستارگان شیعیانم هستند، چه زنده باشند چه  خدا بر حالل و حرام دین ش
ــدت ناراحتی  ــپس حضرت از ش مرده. اینان یاد پدرم را زنده کرده اند. راوی می گوید: س
ــمول صلوات و رحمت  ــتند که مش ــانی هس گریه کردند و آن گاه اضافه کردند: آنان کس

خداوند می باشند، چه زنده باشند و چه مرده.)طبری،1362(
ز: تأثر از فوت یاران

ــید، بر او رحمت فرستاد و سوگند یاد  زمانی که خبر رحلت ابان بن تغلب به حضرت رس
ــیبانی کوفی، که  ــت و یا عبدالملک بن اعین ش کرد که مرگ ابان دل مرا به درد آورده اس
یکی از یاران باوفا و از شاگردان امام صادق علیه السالم بود. ایشان در مدینه از دنیا رفت، 
حضرت در حق ایشان دعا کرد: خدایا! او را در روز قیامت جزو ثقل محمد صلی اهلل علیه 
ــپس با جمعی دیگر به  ــن که او در نزد ما از بهترین بندگانت بود. س ــه قرار ده، چه ای وآل

زیارت قبر او رفت و در کنار تربتش بر او رحمت فرستاد.)مفید،1378(

نتیجه گیری: 
ــادق )ع( پرداخته ایم  ــبک تعلیم و تربیت از دیدگاه امام ص ــی س در مقاله حاضر به بررس
ــاگردان خویش در زمینه تعلیم  ــبت به ش ــاهد این بودیم که این امام رئوف نس همواره ش
ــواره با عطوفت و مهربانی  ــته آنان عمل می کردند و هم ــت چقدر درخور و شایس و تربی
ــان مانند تکریم شاگردان، فرصت دادن برای  ــهای تربیتی ایش برخورد می نموده اند. روش
سخن گفتن، تقدیر از تالش های علمی شاگردان خویش و... می تواند راهگشای معلمین 

عزیز در امر پویای تعلیم و تربیت قرار بگیرد. 

منابع:
1-اشتهاردی،محمد مهدی)1374(،نگاهی بر زندگی امام صادق،تهران،انتشارات مطهر.

2-پیشوایی،مهدی)1372(،سیره پیشوایان،قم،انتشارات توحید.
3-خامنه ای،سید علی)1380(،پیشوای صادق،تهران،انتشارات سید جمال.

ــاگردان مکتب ائمه)ع(،قم،انتشارات موسسه نشر  4-عالمی دامغانی،محمد علی)1378(،ش
اسالمی.
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5-علوی،محمد)1385(،نگرشی مختصر بر زندگانی چهارده معصوم،قم،انتشارات نغمات.
6-علیدوست خراسانی،نوراهلل)1377(،پرتوی از زندگانی امام صادق،تهران،انتشارات دفتر 

فرهنگ اسالمی. طبری،محمد بن جریر)1362(،تاریخ طبری،تهران،انتشارات اساطیر.
7-طبری،محمد بن جریر)1362(،تاریخ طبری،تهران،انتشارات اساطیر.

8-کلینی رازی،محمد بن یعقوب)1388(،اصول کافی،تهران،انتشارات موسسه نشر اسالمی.
9- مطهری،مرتضی)1367(،سیری در ائمه اطهار،تهران،انتشارات صدرا.

ــولی          ــي معرفة حجج اهلل، ترجمه: رس ــاد ف ــد بن محمد)1378(، اإلرش ــد، محم 10- مفی
محالتی،تهران،انتشارات موسسه نشر اسالمی.      

11- مظفر،محمد حسین)1377(،امام صادق،قم،انتشارات موسسه نشر اسالمی.
12- منصوری،زبیع اهلل)1358(،مغز متفکر جهان شیعه،تهران،انتشارات جاویدان.
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تعلیم و تربیت از منظر امام صادق)ع(
صفورا آقایی فروشانی

چکیده:
ــان سازی است اگر بخواهیم جامعه سالم و  با توجه به اینکه هدف از بعثت انبیاء الهی انس
ــانی داشته باشیم باید از فرد فرد خانواده های جامعه شروع کرده و اساس اولیه تربیت  انس

از خانه و خانواده آغاز می شود. 
همان گونه که هر فردی عضوی از یک جامعه است، اگر این فرد به این طور شایسته و با 
اخالق پسندیده پرورش یابد می تواند به نوبه خود جامعه را به سوی سعادت و رستگاری 

سوق دهد. 
ــت و از طریق آن  ــیار واالیی در قرآن و روایات برخوردار اس تعلیم و تربیت از جایگاه بس

می توان تحوالت عظیم در جامعه انسانی پدید آورد. 

مقدمه:
ــان را آفرید، عقل را زینت او قرار داد و او را بهترین  ــتایش خدای را که انس ــپاس و س س
ــش، قرآن و معصومین علیه  ــرف مخلوقات ــده خود خواند خدایی که برای هدایت اش آفری

السالم را فرستاد. 
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تمام کتب آسمانی که بر انبیاء نازل شده برای این بوده است که این موجودی که اگر سر 
ــد خطرناک ترین موجودات عالم است، تحت تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و  خود باش

بهترین موجودات و افضل تمام خالیق بشود. 
همان طور که می دانیم تربیت، الزمه حیات انسان است. امام خمینی )رحمه اهلل علیه(: آن 
ــی که تربیت نیافته نه تنها خود را تلف خواهد کرد، بلکه از لحاظ اجتماعی هم زیان  کس

بزرگی به جامعه و مردم زده است. 
بهترین نوع تربیت، تربیت دینی و اسالمی و برگرفته از معارف اسالمی است که ما در این 

مقاله سعی کرده ایم به برخی از موارد آن بپردازیم. 
کلیات 

تعریف و تبیین موضوع و ضرورت آن: 
همان طور که می دانید تربیت از ارکان مهم و اساسی سعادت بشر است. تحقق خوشبختی ها 
ــت و خالصه تمام مردم  ــمی و روانی یک فرد، یک خانواده، یک مل ــای جس و بدبختی ه
جهان بستگی مستقیم به نوع تربیت آن ها از هنگام کودکی دارد و در اسالم مساله تعلیم و 
ــت تا آن جا که می توان گفت »اصوالً هدف  تربیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اس
ــمانی و بعثت انبیاء الهی نیز همین تربیت صحیح بشر بوده است«  ــال کتب و ادیان آس ارس
زیرا سرکشی غرایز حیوانی و ظلمات جهل و خواهش های نفسانی را جز با تربیت صحیح 
ــکیل  و الهی نمی توان مهار و برطرف کرد از آن جایی که جامعه، از افراد یک خانواده تش
ــالم باید یک خانواده سالم ایجاد کرد و به همین خاطر  ــود، برای ایجاد یک جامعه س می ش

ضرورت پرداخت به این موضوع کاماًل روشن است. 
قوائد و اهداف مقاله:

ــیره اخالقی ایشان می توان دید  ــتر شخصیت امام صادق )ع( و س ــناخت هر چه بیش با ش
روشن تری نسبت به ایشان داشته و در نتیجه به بهترین الگو و معیارها برای زندگی دست 

یابیم. 
تبیین:

تعریف مفاهیم و اصطالحات کلیدی تحقیق:
ــه )علم( به معنای )یاد دادن( و )آموزش( گرفته شده است. در نظر  تعلیم: در لغت از ریش
ابتدایی، عبارت است از القای موضوعی، توسط استاد به ذهن شاگرد تا آن را یاد گرفته و 
ــاختن او از جهل است  تکرار کند اما حقیقت تعلیم ایجاد دگرگونی در متعلم و متحول س

به حالتی که موجب رشد عقلی و استقالل فکری شود. 
ــت.  ــده اس ــد و برآمدن، گرفته ش ــه ) ربو( به معنی زیادت و فزونی و رش تربیت: از ریش
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ــد  ــانی، یعنی فراهم کردن زمینه رش ــتعدادهای انس مفهوم واژه تربیت بر پرورش دادن اس
استعدادهای آدمی داللت می کند. 

تعلیم و تربیت در لغت و اصطالح:
ــت. بنابراین  ــای باال رفتن اوج اس ــت که به معن ــده اس ــت( از ماده )رتو( گرفته ش )تربی
ــد فراهم کردن  ــاظ لغوی به معنی اوج دادن و زمینه را برای باال رفتن و رش ــت از لح  تربی

است. 
)تعلیم( ایجاد دگرگونی در کسی است که می خواهد یاد بگیرد و بیدار کردن او از حالت 
ــود با تعلیم و تربیت  ــتقالل فکری ش ــد عقلی و اس جهل و نادانی به حالتی که موجب رش

صحیح از ریشه نزاع و اختالفات خانوادگی کاسته می گردد. 
ــاندن  ــد عقلی و به فعالیت رس ــت از رش ــاظ اصطالحی تعلیم و تربیت عبارت اس از لح

استعدادهای بالقوه و ایجاد وحدت و هماهنگی میان آن ها برای به هدف رسیدن انسان. 
ــرو، الگو، چه زن باشد چه مرد،  ــوا، مقتدار، رهبر، پیش امام: )امام( در لغت به معنای )پیش
ــرود گوی  ــر و خلیفه، مصلح چپیزی، نخ تراز بنایی، س ــل و راهنما، پیش نماز، پیغمب دلی

شتران، راه واضح و آشکار( است. 
ــر صاد معنای راست می دهد، مقابل  ــه )ص د ق( گرفته شده است. به کس صادق: از ریش
ــت است و به عبارت دیگر )حق( )صادق( اسم فاعل است  دروغ. مراد از صدق خبر راس
به معنای راستگو و درست  گو. صادق به معنای راست بودن، راستگو و راست کردار بود. 

اهمیت تعلیم و تربیت:
 با توجه به اینکه هدف از بعثت انبیاء الهی، انسان سازی است. اگر بخواهیم جامعه سالم و 
انسانی داشته باشیم، باید از فرد فرد خانواده های جامعه شروع کرده و اساس اولیه تربیت 

فرزند در خانه و به دست پدر و مادر پی ریزی گردد. 
از نظر اسالم و دیدگاه پیشوایان معصوم ما )ع(، تربیت اخالقی فرزند حتی از تامین مادی 
او مهم تر است که در این باره امام علی )ع( می فرماید: هیچ میراثی از والدین برای فرزندان 

بهتر از ادب و تربیت صحیح نیست. 
ــته و با  ــت اگر این فرد به طور شایس ــه که هر فردی عضوی از یک جامعه اس ــان گون هم
اخالق پسندیده پرورش یابد می تواند به نوبه خود جامعه را به سوی سعادت و رستگاری 
ــاد و تباهی جامعه تاثیر خواهد گذاشت در نتیجه  ــوق دهد و در غیر این صورت در فس س
ــالمت و سعادت جامعه آینده  ــت که در جهت س تربیت صحیح هر فرد در واقع گامی اس

برداشته می شود. 
ــروز، پدران و مادران فردا  ــت که کودکان ام ــر اهمیتی که تعلیم و تربیت دارد این اس دیگ
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هستند. اگر کودک به طور شایسته و مطلوب پرورش پیدا کند، خود نیز می تواند مربی و 
معلم خوب و شایسته برای نسل های آینده باشد. 

ــتن تاثیر جنبه های  ــود، ولی با در نظر داش ــر چه تربیت به ظاهر از بدو تولد آغاز می ش گ
ــر  ــال ها قبل از تولد فرزند و در واقع به هنگام انتخاب همس وراثتی در تربیت زمینه آن س
ــت،  ــنین اولیه زندگی نیز دارای ارزش و اهمیت خاصی اس فراهم می گردد. تربیت در س
زیرا عالوه بر اینکه کودکان نوعًا در این دوران پیوسته با پدر و مادر مانوس هستند روحیه 
ــت  ــالم از آن جا که تعلیم و تربیت امری اس تاثیر پذیری در آن ها پدید می آید. از نظر اس
هم جهت و منطبق با فطرت انسانی و عملی است همگام با حرکت عمومی جهان خلقت، 
این وظیفه بزرگ همواره در طول حیات دامنگیر هر انسانی است و آدمی در تمام مراحل 
زندگی و دوران عمر، موظف است که در جهت شکوفایی استعدادهای خود گام بردارد. 
ــت و اجزای بدن او از هم  ــان از محیط خود تاثیر پذیر اس به حکم عقل نیز مادامی که انس
ــته نشده و بین فرد و جامعه ارتباط برقرار است، باید تربیت ادامه یابد و انسان نمی  گسس

تواند در هیچ مرحله ای خود را از آن بی نیاز بپندارد. 
ــم و تربیت دارای اهمیت  ــانی، تعلی ــرای تکامل ارادی و اختیاری و وصول به کمال انس ب
ــی و  ــود که در همه ابعاد فردی، اجتماعی و سیاس ــان آن گاه کامل می ش ــت. زیرا انس اس

فرهنگی، اعتقادی .... به رشد الزم رسیده باشد. 
اهداف تعلیم و تربیت از نظر اسالم: 

نظر به اهمیتی که این موضوع دارد اهداف مهمی را در بر می گیرد که در زیر به آن اشاره 
می کنیم: 

الف( سوق دادن انسان به سوی خدا 
ــت. این شعار  ــالم )ال اله اله اهلل( بیان کننده هدف تربیتی در این مکتب اس ــعار اولیه اس ش
ــه به عنوان تنها معبود  ــت: یکی نفی همه خدایان و دیگری اثبات آن ک ــد اس دارای دو بع
حقیقی خداوند در قرآن می فرماید: )آگاه باشید بازگشت همه کارها به سوی خداست(. 

ب( هدایت و رشد
ــتین مرحله هدایت به  ــت در دو مرحله انجام می پذیرد، در نخس ــان هدای در رابطه با انس
معنی )نمودن( راه است در این نوع هدایت راه و ببراه شناسانده می شود که شامل هدایت 
رسوالن و هدایت فطری خواهد بود در نوع دیگر هدایت عالوه بر )نمودن( راه پیمودن آن 
نیز مورد نظر است. هدایت به عنوان هدف نهایی، گاه در قرآن با واژه )رشد( بیان می شود. 

پرورش روح حقیقت جویی در انسان
بر این اساس که انسان ذاتًا و فطرنًا حقیقت جو و حقیقت طلب است. این امر در صورتی 
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حاصل می شود که انسان نسبت به حقایق بی طرف باشد. 
تقوا: 

ــت که نفس، تحت محافظت قرار بگیرد تا به ارتکاب گناه یا  ــت از آن اس تقوا عبارت اس
خطا دچار نگردد. 

عبادت و عبودیت:
ــان را در قرآن کریم عبادت می نماید )و ما جن و انس  خداوند هدف نهایی از خلقت انس

را نیافریدیم مگر اینکه مرا به یکتایی پرستش کند(. 
ــنین شش الی هفت سالگی  ــت که امام صادق )ع( فرمودند: کودک باید از س در روایت اس
ــنین معانی کلمات نماز را نفهمند اما  ــته شود. ممکن است کودک در این س به نماز واداش
معانی راز و نیاز با خدا در عالم کودکی خود را درک می کند و در باطن خود تکیه گاهی 

مطمئن و استوار برای خویش می یابد. 
روان پاک کودک، برای پذیرش تعالیم اسالمی، همانند زمین مستعد و آماده ای که هر بذری 
ــالمی را به فرزندان خود هر  را در خود می پذیرد، امام صادق )ع( می فرماید: )احادیث اس
ــما سبقت بگیرند و دل های کودکان شما  چه زودتر بیاموزید، قبل از آن که مخالفین بر ش

را با سخنان نادرست خویش اشغال کنند(. 
ــر و بزرگترین عوامل اطمینان روح و آرامش  بنابراین ایمان به خدا که بهترین پناهگاه بش
نفس است، اساسی ترین پایه سعادت بشر و والدین به عنوان مربیان کودک، باید از دوران 
ــی بد هند تا آن ها بیاموزند که در پیش  کودکی به فرزندان خود درس ایمان و خداشناس
ــخت نباید مایوس شده و همواره از خدای متعال مدد بگیرند؛ چرا که خداوند  آمدهای س

قادر است مشکالت را حل کند بدون آن که منتی بر بشر بگذارد. 
ــی فرزندان در مقابل خداوند را در  والدین باید از همان دوران کودکی حس وظیفه شناس
ــبختی آنان را پی ریزی نمایند. از آن  ــعادت و خوش موجود آن ها بیدار نماید تا پایه های س
جا که امامان معصوم علیه السالم پاک ترین و کامل ترین انسان هستند، بر انسان است که 
ــعادت دنیا و آخرت، گام در راه آنان نهاد و چگونه زیستن و مردن  ــت یابی به س برای دس

را بیاموزد و فضایل اخالقی را بشناسد و خود را به این صفات بیاراید. 
ــوره زمر /17( می فرماید: کسانی که سخنان را می شنوند  ــبحان در قرآن کریم )س خدای س
ــتند که خدا هدایتشان کرده و آنان  ــانی هس و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند، آنان کس

خردمندانند. 
سیره اخالقی امام صادق )علیه السالم(

اقدامات امام در مورد جامعه شیعی
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امام و جوانان:
جوانی بهار عمر و جوان بهترین قشر جامعه است. جوانان قشر متحرک، فعال و پرشور و 
نشاط جامعه را تشکیل می دهند. آن ها با استعدادهای فراوان و نشاط بسیار راه های سخت 
ــرفت را می پیمایند و زمان فردای جامعه را به دست می گیرند، بدین جهت  و ناهموار پیش
ــتا انبیاء و  ــرمایه گذاری می کنند. در این راس ــر، س تمام نظام ها و حکومت ها روی این قش
ــتند. امام صادق )ع( توجه خاصی در جذب و  معصومین نیز توجه ویژه ای به جوانان داش
تربیت جوانان داشتند. )هشام( جوانی بود که محضر امام را درک کرد و به شکوفایی رسید. 
ــرمایه گذاری  ــان س ــمار جوانانی بود که امام روی ایش )مفضل بن عمرو( نیز یکی از بیش

کردند . در این قسمت بعضی از سفارشات امام، مربوط به جوانان را بررسی می کنیم: 
ــنا  ــی: امام فرمودند: نوجوانان را با حدیث و فرهنگ اهل بیت آش 1( جوانان و دین شناس

کنید، قبل از آن که مرجثه بر شما سبقت بگیرند. 
2- جوانان و آموزش: امام فرمودند: دوست ندارم یکی از شما جوانان را ببینم مگر در یکی 

از این دو حالت: دانا یا در حال یادگیری و دانش اندوزی. 
ــت  ــی که ازدواج کند نیمی از دین خود را به دس 3- جوانان و ازدواج: امام فرمودند : کس

آورده پس در مورد نیم دیگر از خدا بترسید. 
ــان را از انحرافات گوناگون حفظ  ــان و قرآن: یکی از عواملی که می تواند جوان 4- جوان
نماید انس و ارتباط با قرآن است. امام صادق )ع( در این باره می فرماید: )جوان مومنی که 

به قرائت قرآن بپردازد، قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد(. 
ــت.  5( جوانان و نماز: یکی از عوامل بازد ارنده جوانان از آلودگی ها و انحرافات نماز اس
نماز در کلمات امام صادق )ع( جایگاه خاصی دارد. روایات نقل شده از امام در مورد نماز 
بسیار زیاد است، در این جا به یک روایت پسنده می کنیم. )اولین عملی که در قیامت مورد 
محاسبه قرار می گیرد نماز است. اگر نماز قبول شود سایر اعمال قبول می شود و اگر نماز 

رد شود سایر اعمال نیز رد خواهد شد.(
سیره علمی- فرهنگی امام صادق)ع(

علم امام صادق)ع( 
ــان از  ــیان بود ایش عصر امام)ع( همزمان با اواخر حکومت بنی امیه و اوائل حکومت عباس
ــدن ظالمان با یکدیگر که خود موجب کاهش  ــغول ش دیگری بنی امیه و بنی  عباس و مش
ــترش دادند به طوری که  ــتفاده کردند و نهضت علمی- مذهبی خود را گس خفقان بود، اس
ــتاق در رشته های  ــد که در آن هزاران پژوهنده مش ــی ش عماًل مدینه تبدیل به حوزه درس

گوناگون از محضر آن امام گرامی بهره می گرفتند. 
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شهرت علمی ایشان آن چنان چشم گیر و زبان زد خاص و عام بود که از نقاط بسیار دور 
ــدند  ــان بهره مند می ش ــان می آمدند و از دریای علوم الهی ایش برای حضور در درس ایش
ــتیاق نه تنها در دل های دانشمندان و متفکران اسالمی، بلکه متفکران و علمای غیر  این اش

اسالمی نیز مشتاق استفاده از جلسات درس و بحث ایشان بودند. 
ــان عقیده های مختلف از  ــخ ها و مناظرات امام با فرقه های گوناگون و صاحب ــرح پاس ش
جالب ترین صفحات تاریخ علمی سده های اول اسالم است. نکته ای که به نظر می رسد 
ــتر به تناسب زمان و موقعیت و با توجه به طرز فکر و  ــت که پاسخ های امام، بیش این اس
ــئوال کننده بوده، به همین دلیل بعضی از پاسخ ها فقط برهان جدل کننده را  میزان درک س
باطل می کرد و ضعف گفتار او بر مالمی ساخت و برخی نیز برای ایجاد انگیزه در سئوال 
ــخ های کاماًل علمی و منطبق ارائه  ــیاری از موارد نیز پاس ــان د ر بس  کننده بود و البته ایش

داده اند. 
ــمندان  ــواهد فراوانی وجود دارد. فقها و دانش ــت علمی امام صادق )ع( ش ــاب عظم در ب
ــر تعظیم فرود می آورند و برتری علمی او را  بزرگ در برابر عظمت علمی آن حضرت س

می ستودند. 
ــده که زبان زد مردم گشته و  ــد: به قدری علوم از آن حضرت نقل ش ــیخ مفید می نویس ش
ــت و از هیچ یک از افراد خاندان او به اندازه او علم و  ــده اس آوازه آن همه جا پخش ش

دانش نقل نشده است. 
ــنت درباره امام صادق )ع( می گوید: وسعت  ــمندان اهل س دکتر امین مصری یکی از دانش
ــات امام جعفر صادق )ع( در میان مردم بی نظیر بوده و به خاطر صدقش به  ــم و اطالع عل

)صادق( ملقب بود. 
اهداف نهضت و فرهنگی امام صادق )ع(

امام )ع( در قالب های مختلفی در صدد تغییر فرهنگ درجات علمی افراد جامعه آن زمان 
تالش می کردند که برای سهولت فهم در چند مورد زیر خالصه شده است: 

ــط حکام  ــذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالنی توس ــت راویان: از گ 1( تربی
اموی احساس نیاز شدید به نقل روایات و سخن پیامبر )ص( و امیر المومنان )ع(، امام)ع( 
ــف آن روی آورند. لذا اینک از آن امام در هر  ــت به تربیت راویان در ابعاد مختل را واداش
زمینه ای روایت وجود دارد و این است راز نامیده شدن مذهب شیعه به )جعفری( راویان 
با فرا گرفتن هزاران حدیث در علومی چون تفسیر، فقه، تاریخ، مواعظ، اخالق، کالم و ... 

سدی در برابر انحرافات ایجاد کرد. 
ــی پایان امامت را در طی  ــان در واقع، کمبود روایت از منبع ب ــترده از راوی این حجم گس
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دوره های مختلف توانست جبران کند و از این حیث امام به موفقیت الزم دست یافت تا 
ــد و اهل سنت نیز روایات فراوانی  ــیعه نش جایی که روایت از این امام همام منحصر به ش

در کتب خود آوردند. 
ــن اطالعات )راویان( که منابع  ــت مبلغان و مناظره کنندگان: عالوه بر ایجاد خزائ 2( تربی
ــبکه ای از شاگردان ویژه همت گمارد تا  ــدند نحضرت به ایجاد ش خبری موثق تلقی می ش
ــبهات را از چهره  به دومین هدف خود یعنی زدودن اختالط و التقاط همت گماردند و ش

دین بزدایند. 
3( مبارزه با انحرافات: اواخر عصر بنی امیه زمانی بود که مباحث علمی تا حدودی رونق 
گرفته بود و از طرف حکومت نیز منبع کتابت برداشته شده بود و آخرین خلفای اموی در 
حقیقت آمادگی بیشتری برای مید ان دادن به مباحث علمی داشتند و البته شرایط آن زمان 

چیزی جز این نیز ایجاب نمی کرد. 
ــرایط از مهم ترین فعالیت های امام )ع( مقابله با انحرافاتی بود که از دامنه همان  با این ش
شرایط به وجود آمده بود. نقطه مقابل فعالیت تشیع فعالیت ها و زیر شاخه های اهل تسنن 
ــیدند. مبارزه با  ــام عالوه بر آن دو حرکت اصولی برای رفع انحرافات نیز می کوش ــود. ام ب
ــلیقه ای از دین نیز در مکتب امام جایگاه داشت و  ــت های جاهالنه و قرائت های س برداش
ــیر اصلی، به صورت موردی با این انحرافات مبارزه  حضرت عالوه بر حرکت کلی و مس

می کردند. 
احیای مکتب تشیع

عصر امام صادق )ع( عصری بود که فتنه و آشوب و انقالس سراسر کشورهای اسالمی را 
ــم و نارضایتی مردم از حکومت بنی امیه تمام نقاظ را طوفانی کرده  فرا گرفته و موج خش
ــید پریشانی و نابسامانی  بود. دوران حکومت حاکمان بنی امیه هر چه به پایان خود می رس
ــیار ظلم می کردند و وضع اقتصادی مردم بر اثر فشار طبق  ــتانداران بس فزونی می یافت. اس

حاکم به بدترین صورت درآمده بود. 
ــادق )ع( آماده کرد به طوری که  ــرایط زمینه را برای فعالیت های امام ص ــن اوضاع و ش ای
مکتب تشیع را نه تنها در برابر امواج طوفانی مکاتب دیگر حفظ نمود بلکه این م کتب به 

طرز شگفت انگیزی احیا شد. 
ــویق به  ــان را تش امام )ع( خطوط فکری )اصلی( را به جامعه عرضه نمودند و شاگردانش
ــان اصول اربع ماه تنظیم گردید و بر اساس آن تشیع و  ــویق ایش تدوین کردند. بر پایه تش
ــان با این کار نشان دادند  که تشیع هر  ــان داد. ایش ــازمان جدید خود  را نش صورت و س
مذهب است و هم حکومت و بین این دو هیچ جدایی نیست. تشیع در عصر ایشان شکل 
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جدیدی گرفت و سنت و شیوه پیامبر )ص( و طرز برخورد آن ها به م سائل و اندیشه های 
ــان به صورتی سازمان یافته و منسجم آشکار شده و به صورت یک  مکتب درآمده  الهی ش
ــتوار است پایه های تالیف و تدوین آن ها در آن  ــیعه بر آن اس به طوری که کتبی که فقه ش

عصر گذارده شده است. 
گشوده باب اجتهاد

امام)ع( تحرک خاصی در دنیای علم و فقه پدید آورده و شاگردان خود را وادار کردند که 
ــی و استنباط حقایق را کشف کنند.  ــیوه تحقیق و بررس در چهره علم کالم و بکارگیری ش
ــان در فقه همان شیوه تفکر اسالمی یا استنباط بود و از قیاس و رای افراد را بر  ــیوه ایش ش

حذر می داشتند. 
ــی دادن به مسائل، با مباحثاتی عظیم  امام )ع( با پایه گذاری فقاهت و فهم و صورت درس
ــی که به شاگردان تعلیم می دادند  ــودند و با روش و پر دامنه را در جامعه علمی آن روز گش
ــیده و به صورت عمل در  ــالم را بیرون کش ــاد قرآنی و احکام و قوانین اس ــات و مف از آی
می آورند. ایشان باب اجتهاد را باز گذاشتند و قانون آزاد اندیشی را در جامعه علمی ترویج 
ــد برای او دو پاداش  ــتنباط و اجتهاد خود به حق برس کردند و فرمودند اگر مجتهد در اس
ــتنباط او درست باشد و آن چه که بدست آورد منطبق با حق نباشد باز  ــت و اگر راه اس اس
هم برای او اجر استنباط وجود دارد. در سایه زحمات امام صادق )ع( افکار اسالمی و خط 
ــازمان یافته ایشان توانستند به عنوان  ــاگردان س صریح و صحیح آن از نو متجلی گردید. ش
ــالم و تشیع را به جامعه اسالمی  ــند و حقانیت اس مدافعان علمی و فرهنگی آن مکتب باش

آن روز به مرحله اثبات برساند. 
ــت که امام بارها اعالم فرمودند: آن چه می گوییم از پدر من  نکته مهم در این بحث آن اس
او از پدر خویش و ... از علی بن ابی طالب است و حدیث علی حدیث رسول اهلل و نص 

او قول خداوند است. 
احیای فقه شیعه

ــالوده اساسی برای خود بریزد همین دوره  ــیع توانست ش مهم ترین دوره ای که مکتب تش
ــمار تربیت کردند و به اطراف بالد اسالمی گسیل داشتند  و  ــمندان بیش بود. امام )ع( دانش
ــته تحریر در آوردند از همین  خالصه علوم و معارف و اصول تغییر ناپذیر خود را به رش
نظرات که جعفر بن محمد رارئیس مذهب شیعه قلمداد کرده و تشیع، عنوان افتخار آفرین 

مذهب جعفری به خود گرفت. 
ــاب فقهی، مکتب امام صادق )ع( قوی ترین و نیرومندترین مکتب های آن زمان بوده  در ب
ــت. تمام رهبران اهل سنت بالواسطه یا با واسطه از شاگردان امام صادق )ع( بوده اند.  اس
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امام )ع( در مسائل فقهی طبقاتی به وجود آورده بودند به نام فقها که جواب مسائل مردن 
را می دادند مدینه یکی از این مراکز بود. کوفه و بصره نیز از دیگر مراکز بودند. 

احیای کالم شیعه
با گشوده شدن باب اجتهاد و به وجود آمدن مسائل فقهی کم کم بین اهل سنت و شیعیان 
و همچنین در بین شیعیان، اختالفاتی به وجود آمد و مباحث کالمی و دفاع از اصول عقاید 
و اثبات مسائل اصولی، ضرورت پیدا کرده لذا طبقه ای به وجود آمد، به نام متکلمین که در 
اصول عقاید و مسائل اصولی بحث می کردند. درباره خدا صفات خدا، آیات قرآن، نبوت 

و حقیقت وحی و امامت بحث می کردند. 
احیای اخالق شیعه

ــیار اهمیت می دادند.  ــائل فقهی و علمی به آموزش اخالقیات نیز بس امام )ع( در کار مس
ــی اخالقیات در عمل ایشان بود. ایشان با عمل و گاهی حتی بدون  بیش ترین تاثیر آموزش
ــن خلق دعوت می کردند. البته در  ــخنی و توصیه ای مردم را به پرهیزگاری و حس هیچ س
جای خود نیز به مردم توصیه می کردند. و می خواستند که پرهیزکار باشند و فکری برای 
قیامت خود بکنند. در مورد دختران همیشه توصیه داشتند و می فرمودند: دختر چون گلی 
خوشبو است او را می بوئی و روزی او با خداوند است. امام )ع( همیشه مردم را به اعتدال 
ــن جوار دعوت می کردند و همین امر باعث می شد که  ــن خلق و حس و میانه روی و حس

کم کم به طور شگفت انگیزی تاثیر بر رفتار و اخالق عامه مردم داشته باشند. 
توجه دادن به اهل بیت

حق اهل بیت علیه السالم در همان روزهای اولیه وفات پیامبر از دست رفته بود و به تدرج 
در سایه القائات در دشمنی ها این حقوق بیش از پیش فراموش شده و ارزش و اعتبارشان 
کم رنگ تر می شد. بعدها در عصر بنی امیه و آل مروان سعی بر این شد که اهل بیت را به 
ــی بسپارند و همین کار را انجام دادند. کار امام صادق )ع( احیای اهل بیت )ع( و  فراموش
توجه دادن عامه به سوی ایشان بود. همین امر در مورد، این درک و اندیشه را پدید آورد 
ــند و این محصول تالش امام صادق )ع( بود که  ــته باش که تجدید نظری در این زمینه داش
ــتند این برجستگی را به اثبات برسانند و خود  در بین جامعه علمی و فقهی آن روز، توانس
ــندگی های  ــاخص علمی و فقهی و اخالقی اهل بیت در آن عصر درخش به عنوان فرد ش

زیادی داشتند. 
توجه دادن به مباحث قرآن

امام )ع( در آن زمان آن چنان شوق و عالقه به قرآن را در دل مردم نهادینه کرده بودند که 
ــوط به آن کاوش می کردند که حد حصری  ــائل مرب مردم به قدری در اطراف قرآن و  مس
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ــاب می کردند تا جایی که طبقه ای به  ــرای آن نبود. روی کلمه به کلمه قرآن تفکر و حس ب
ــرآن را قرائت می کردند و کلمات قرآن را به طرز صحیحی  ــود آمد به نام )اقراء( که ق وج
به مردم می آموختند و از آن باالتر جلسات تغییر قرآن و بیان معانی قرآن و احادیث پیامبر 

نیز رونق زیادی گرفته بود. 
توسعه افکار و ترویج روح علم و تحقیق در بین مسلمانان

ــتین وجود  ــالم راس در عصر امام )ع( عقاید گوناگون و متضاد و متعارض و مخالف با اس
ــتند. حتی به مرور، کسانی پیدا شدند که برای  ــت که پیروان آن ها با هم درگیری داش داش

خداوند صورت قائلی شدند یا به علت هایی را در دین روا داشتند. 
امام )ع( به اصالح عقاید پرداختند و در زمینه توحید، جبر، قضا و قدر و مسائل گوناگون 
تالش هایی ارزنده داشتند و برای تعدیل خطوط فکری و جهت دهی آن ها و بقای جامعه 
ــان با آموزش های خود و بحث هاو نقدها، ریشه  ــش هایی پرداختند. ایش ــالمی به کوش اس
ــدرت را زدند و  ــلطنت ارباب ق ــت و س ــیاری از افکار خرافی، مذاهب، متنوع، ریاس بس
نهضتی علمی آمیخته با دین و اعتقاد، به وجود آوردند که تداوم حیاتش تا امروز مالحظه 

می شوند. 
ــالمی را معرفی و نمایان  ــیدند بد عت ها را از میان بردارند، خطوط غیر اس امام )ع( کوش
ــانند و نشان دهند که بسیاری از آن چه  ــه به مردم بشناس کنند، انحرافات را از اصل و ریش
ــقیقه  ــمارند. اصالت ندارند. به عنوان مثال، در جیان س را که مردم در عصر او اصیل می ش
شورای شش نفری حکومت، در مرگ خلیفه دوم، از آغاز ویران و منحرف و خالف خط 
ــه اسالمی بود. و یا کودتای معاویه علیه امیر المومنین خطی کاماًل ضد اسالمی و  و اندیش

از روی عناد به اسالم بود. 
ــاختن آن از قیود  ــه و آزاد س ــعه افکار و اندیش از خدمات مهم امام به جامعه علمی، توس
ــه ها در  ــان خود به عنوان امام مردم، بحث آزاد عرضه اندیش و بندهای موهومات بود. ایش
ــذاری کردند، تا حدی که یک مادی  ــل علمی را، بدون هیچ گونه محدودیتی پایه گ محاف
ملحد هم، حق یافت که آراء و عقاید خود را به میدان بکشد و عرضه بدارد و البته دیگران 
نیز در برابر این ابراز عقیده حق خود می دیدند که به تقابل آراء و بحث و بررسی بپردازند 

و خط فکری خود را ارائه دهند و در این تقابل، حق از نا حق باید شناخته می شد. 
ــبب شد که مردم به سوی مذهبی که امام  ــئله بحث آزاد و تعبدی نبودن قبول دین، س مس
ــوی محضر درس و به بحث  ــوایی آن بود روی آوردند و توجهات به س صادق )ع( پیش
ــت، بدان خاطر که نه امام  ــاله در آن روزگار اهمیت داش ــان معطوف گردد. و این مس ایش
ــوند و نه پولی و مهریه در کار بود، که  ــت و مقامی بودند که عده ای تطمیع ش دارای پس
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موجب جلب نظر گردد. 
ــمندان دارند که زمینه ساز شرح  ــفه و دانش آری، امام صادق )ع( این حق را بر گردن فالس
صدر، در شنیدن آراء و نظرات مخالف در جامعه است و هر کس حق دارد در یک محفل 

علمی، دیدگاه خود را محک بزند. 

نتیجه
ــت صحیح، می توان  ــه گرفت که از طریق تعلیم و تربی ــث می توان نتیج ــن مباح از کل ای
ــتقالل آن را از  ــد آورد جامعه را مترقی کرد و اس ــانی پدی ــی عظیم در جامعه انس تحوالت
ــوری بخواهد خود را در بین همه تصادم ها  ــت از این جهت که اگر کش خطر مصون داش
ــد و وابستگی ها را طرد و دور کند،  ــر پا نگه دارد در فرد خود کفایی باش و درگیری ها س

ناگزیر باید از طریق تربیت اقدام کند. 
بهترین زمان برای تربیت، دوران کودکی است که کودک هنوز کاماًل شکل نگرفته و برای 

هر گونه تربیت آمادگی دارد. 
مسئولیت این امر حساس در  مرتبه اول بر عهده والدین و به خصوص مادران نهاده شده 
ــه دارد و اولین و مهم ترین کانون  ــی در زندگی فرد و جامع ــت و خانواده نقش اساس اس

پرورش صحیح و احیا شکوفایی استعدادهاست. 
ــه و اجتماع نیز نقش بسیار مهمی دارند. تربیت و سهل و ساده ای نیست،  همچنین مدرس
ــت که کاردانی اطالعات کافی، تجربه، بردباری، و  ــی اس ــیار ظریف و حساس بلکه فن بس
ــاوره و تالش و  ــرای وصول به این حقایق، مطالعه تحقیق و مش ــت الزم دارد که ب قاطعی

کوشش می طلبد. 

منابع: 
1- محمد معین، فرهنگ معین، ج1، ص24.

2- احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج1، ص 55
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4- محمد حسین حق جو، تربیت فرزند. ص11.
5- سوره شوری، آیه 53.
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7- محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج1، ص105. 
8- همان. 
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26- همان، ص388.

27- سید محمد حسن موسوی کاشانی، بر امام صادق چه گذشت. ص12.
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سیاست از منظر امام صادق)ع(
دکتر فاطمه سادات آقاسیدمحمدقاری

چکیده:
ــه های گوناگون امام صادق)ع(به عنوان بخشی از زیباترین تفکرات ناب  نگرش به اندیش
اسالمی جهت اصول راهبردی جامعه ی حاضر،در خور توجه و تامل بسیار است،پس بی 

گمان به سادگی از کنار آن نمی توان عبور نمود.
از این رو پژوهش حاضر تنها مرور و بازخوانی است بر»سیاست از منظر امام صادق)ع(«.
ــت در نگرش،اهمیت و جایگاه سیاست در سیره و اندیشه ی  ــاله نخس لُّب و مغز این مس
حضرت)ع(و نیز مبانی فلسفی هدف و وسیله درباب این امر و تفاوت این سیاست)سیاست 
ــت و سپس این مساله)سیاست از منظر امام صادق(درقالب  امام صادق(با دیگر سیاستهاس
ــجم با شاخصه هایی چون:ویژگیهای حاکم اسالمی،اهداف حکومت و در  چارچوبی منس

نهایت روش حکومتداری از منظر امام صادق)ع(قابل مشاهده است.
ــری که از ضروریات  ــوق مطالب مرتبط و هماهنگ دیگ ــی مباحث ف ــه در کنار بررس البت
ــس از امامت حضرت  ــی دوران پ ــی- اجتماع ــت)تحوالت سیاس ــیرتحقیق بوده اس مس
صادق)ع(و تاثیر آنها در اندیشه سیاسی ایشان،مفهوم سیره،سیاست و نیز سیره سیاسی امام 

صادق)ع((نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
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ــی امام صادق)ع(همچون پدران بزرگوارش  ــه سیاس در پایان می توان به کم نظیری اندیش
ــی،زمان شناسی،بیداری و  ــه ورزی ژرف،مساله شناس ــعت تفکر،آفاق اندیش به لحاظ وس
ــی با ارائه ی چارچوبهایی  ــبت به ماهیِت غیردینِی سیاسِت اموی- عباس ــان نس بینایی ایش
 منسجم در این راستا از منظر حضرت)ع(پی برد و نیز از آن آموزه ها،قواعد،دستورالعمل و 
شاخصه ها که سرشار از تعهد،تحول،خالقیت و بصیرت بودند برای مدیریت و سیاستگذاری 
ــت،چرا که این تفکرات)سیاست از منظر امام صادق)ع((بلحاظ  در جامعه حاضر بهره جس
ــت برخوردار  ــگفتی درتمامی عرصه ها و از آن جمله سیاس توحیدی بودن از تحوالت ش
ــی جامعه ما که حکومتی دینی است،جهت  ــت و می تواند افق هایی در مدیریت سیاس اس

نیل به هدایت و نیز سعادت دنیوی و اخروی مردم ایجاد و ترسیم نماید.
واژگان کلیدی: سیاست،منظر،سیره،تفکر،امام صادق)ع(.

مقدمه
ــتر  ــکوهمند زندگی امام صادق)ع(،بیش یکی از موضوعات و مباحثی که باید در تاریخ ش
ــت که درقالب آموزه هایی ارزشمند  ــت از منظر حضرت)ع(اس به آن پرداخته شود،سیاس
ــناخت و لزوم مطالعه ی این مباحث زمانی  ــان بجای مانده است؛چرا که اهمیت ش از ایش
ــود گروهی از مورخان و نویسندگان قدیم و معاصر،گاه با  ــن می گردد که دانسته ش روش
ــت و یکسونگرانه ی خویش پیرامون ائمه می کوشیدند تا  گفته ها و اظهارنظرهای نادرس
نشان دهند که این بزرگواران پس از امام حسین)ع(از جامعه و سیاست کناره گیری کردند 

و مردم را به حال خویش رها نمودند.
حال آنکه با مراجعه به منابع و ماخذ مربوط به زندگی و نیز اندیشه ها و سیره ی سیاسی 
ــتار حاضر است،درک خواهیم  هریک از ائمه و از آن جمله امام صادق)ع(که موضوع نوش
ــرایط خاصی روبرو بوده  ــن بزرگواران هریک در عصر خویش با اوضاع و ش ــود که ای نم
ــرلوحه ی  ــی ترین برنامه ها در س ــکیل حکومت را بعنوان یکی از اساس اند و همواره تش

اهدافشان، مدنظر قرار داده اند.
ــالم و وحدت  ــد در این راه،به دالیل گوناگون و از آن جمله،حفظ مکتب نوپای اس هرچن
ــه و مردم و هدایت و  ــن امر به معنای رها نمودن جامع ــی نکرده اند،اما ای ــلمین اقدام مس
ــوزانه آنها نبوده است.چنانکه تاریخ به خوبی گواه است یکی صلح را پذیرفته  رهبری دلس
ــالمی پرداخته و  ــترش معارف اس ــداری از مکتب و گس و دیگری به دعا و نیایش و پاس
همچنین رهبری و هدایت جامعه را به عهده گرفته و دیگری این مهم را با تاسیس دانشگاه 
بزرگ علوم و معارف اسالمی و در کنار آن با احتیاط و دقت فراوان به راه اندازی سازمانی 
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منسجم و هدفمند)وکالت(به انجام رسانیده است.
ــت،اما ــر برده اس ــتگاه حاکم و یا در زندان به س ــت نظر دس ــر خویش را تح ــی عص  یک
ــت و دیگری تا  ــه غفلت ننموده اس ــداف مکتب و رهبری جامع ــق اه ــه ای در تحق  لحظ
ــت و هریک به  ــیده اس ــالمی کوش مرحله ی والیتهعدی جهت تحقق آرمانهای اصیل اس
روشهای مختلف در شرایط گوناگون در امتداد دوره ی رسالت و تکمیل وظایف خویش 

به ایفای وظایف محوله پرداخته اند.
ــده از هریک از این  ــی به جای مان ــیره ی سیاس ــه ها و نیز س ــه آموزه ها و اندیش چنانک
ــت از  ــت که در ذیل سیاس ــواران در زمینه های گوناگون بهترین گواه بر این امر اس بزرگ
ــتهای مزورانه،غیراسالمی و ظالمانه ی  ــیدن سیاس منظر امام صادق)ع(جهت به چالش کش

اموی- عباسی مورد  تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
الف.تحوالت سیاسی- اجتماعی دوران پیش از امامت 

حضرت صادق)ع(و تاثیر آنها در ترسیم سیاست از منظر ایشان
ــالمی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خالفت امام  ــی که پیامبراکرم)ص(حکومت اس از زمان
ــی و اجتماعی با مردم  ــائل سیاس ــلمانان در مس ــم بر این بود که حاکماِن مس علی)ع(،رس
ــخن  ــدند.در عصر پیامبر)ص(آنجا که س ــان را جویا می ش ــورت می کردند و نظرش مش
ــد با یاران خود به  ــول خدا)ص(در مواردی که ضرورت می دی ــرعی نبود،رس از حکم ش
مشورت میپرداخت.درسالهای آخرخالفت عثمان،بویژه زمانی که برعملکرد وی خرده می 
گرفتند،عثمان چندبار از مردم خواست تا اگر بر او اعتراض دارند،بگویند و حتی خود در 
جمع مردم حاضر شد و به معترضان وعده اصالح درکارها راداد؛امااطرافیان وی به اومجال 

اصالح ندادند]بالذری،انساب االشراف،ج6،ص180[.
ــا از عصر حاکمیت معاویه به بعد،به تدریج راه خرده گیری بر خلفا و عامالن آنها و نیز  ام
سیاست های آنان بسته شد و هر که به گفتار یا کردار خلفا یا کارگزاران آنها اعتراض می 

کرد،گرفتار بازجویی،تهدید و آزار می گشت یا کشته می شد.
ــمردند،به دست  ــزا گفتن به علی)ع(را روا نمی ش چنانکه حجربن عدی و یارانش که ناس
معاویه به شهادت رسیدند.همچنین روزی که معاویه درباره ی والیتعهدی یزید از مردم نظر 
خواست،احنف بن قیس خاموش نشست معاویه گفت:»تو چرا سخن نمی گویی«؟گفت:»اگر 
ــم«]مبرد،الکامل فی اللغه و  ــم و اگر باطل بگویم از خدا می ترس حق بگویم از تو می ترس

االدب،ج1،ص98[.
ــته می شد،نشانه های  ــلمانان معتقد کاس ــمار مهاجران و انصار و مس به هر اندازه که از ش

ضعف در اجرای احکام الهی)امربه معروف و نهی از منکر(آشکارتر می گردید.
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نسلی که در دوره ی حکومت امویان روی کار آمد نه از اسالم دوره ی رسول اکرم)ص(
ــختگیری و مراقبت زمامدارن پس از او را دیده بود.چنین نسلی در  ــت و نه س آگاهی داش
ــر رشته امور را به دست گرفت  ــوب پرورش یافت و در دوره ی خشونت س روزگار آش
ــالم حقیقی و سیاستی که رکِن آن دین است چیزی نداند. ــیار طبیعی است که از اس و بس
ــدگان دوره ی حاکمیت عدالت و  ــانی که بازمان ــا این دگرگونی ها و انحرافات بر کس ام
ــتند کاری از پیش  ــی خوردند و نمی توانس ــوس م ــاوات بودند گران می افتاد و افس مس

ببرند]شهیدی،تاریخ تحلیلی اسالم،ص178[.
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد،بی انصافی است اگر بگوییم امامان شیعه)ع(در این دوران 
موضعی منفعالنه گرفته اند،از این رو بدون نشان دادن نمایی از آن دوران که البته در اینجا 
ــت،نمیتوان به ترسیم سیاست از  مقصود دوران حیات امام صادق)ع(پیش از ایام امامت اس

منظر امام صادق)ع(و نیز شیوه ها و عملکردهای حضرت)ع(پی برد.
ــم به جهان گشود.در  ــال83هجری)17ربیع االول(در مدینه چش امام جعفرصادق)ع(در س
ــیدن پدر بزرگوارشان  ــان )یعنی در سال95هجری(شاهد به امامت رس سن12سالگی،ایش
امام محمدباقر)ع(بودند که به ترتیب امام صادق نظاره گِر معاصر بودِن ایام امامت پدرشان 
ــان در مواجهه با هریک از آنان بوده  ــی ایش ــیره سیاس با پنج خلیفه ی اموی و نیز اتخاذ س
ــی امام صادق)ع(و نیز شکل دهی  ــزایی را در سیره ی سیاس ــت،که این امر تاثیر به س اس
ــهای بعدی نوشتار به شکل مبسوط و  ــان را عهده دار بوده است که در بخش تفکرات ایش

تفصیلی بدانها پرداخته خواهد شد.
- ولید بن عبدالملک)86-96(

ــمس بن عبد  ــاص بن امیه بن عبد ش ــروان بن َحَکم بن ع ــد عبدالملک بن م ــد فرزن ولی
ــارث بن زهیر  ــر عباس بن جزء بن ح ــت.مادرش والده،دخت ــاس اموی اس مناف،ابوالعب
ــت]ابن کثیر،البدایه و  ــال50متولد شد.او پسر بزرگ عبدالملک اس ــی است.وی در س عبس

النهایه،ج9،ص161[.
ــاهی پدرش،با عیش و نوش بزرگ شده بود جوانی فاقد ادب بود که  ــتگاه ش او که در دس
ــیوطی،تاریخ الخلفاء،ص223[ ــز از وی به عنوان فردی جبار،ظالم]س ــران تاریخ نی روایتگ
ــده  ــه ای که63ازدواج مکرر برای او ثبت ش ــگذران یاد کرده اند؛بگون ــوس و خوش بواله

است]همان[.
ــکاری را چون»حجاج بن  ــد و جنایت ــام خالفت،عناصر فاس ــه مق ــیدن ب وی پس از رس
ــت و ولید  ــت بوده اس ــف«در عراق)البته حجاج در دوران عبدالملک نیز در این پس یوس
ــت(،»عثمان بن حباره«در حجاز،»قره بن شریک«در مصر  او را در این منصب ابقا کرده اس
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ــلمانان مسلط کرده بود؛هریک از این  ــت مس را به عنوان امیر،فرماندار و حاکم بر سرنوش
ــتم و تجاوز آن چنان مشهور  ــتهای مزورانه ی خویش،بیدادگری،ظلم و س افراد در سیاس
ــت آنها به تنگ آمده بودند به نحوی که نزدیکان خلیفه از آن جمله  بودند که مردم از دس
ــد و گفت:»زمین پر  ــن عبدالعزیز)برادرزاده ی ولید(نیز به این وضعیت معترض ش عمر ب
ــت،خدایا مردم را از این گرفتاری نجات بده«]ابن اثیر،الکامل فی  ــتم شده اس از ظلم و س

التاریخ،ج5،ص11[.
ــجدجامع  ــی مورخان نیز از دوران ولید چنین یاد کرده اند:در دوران خالفت وی،مس برخ
دمشق بنا گردید و مسجد پیامبر)ص(و مسجداالقصی نیز توسعه داده شد،در هر شهری که 

محلی برای اقامه ی نماز وجود نداشت،
مسجدی ساخته شد و...همچنین این دوران،دوره فتح و پیروزی مسلمانان در نبرد با کفار 

نیز ثبت گشته است]البدایه و النهایه،ج9،ص75[.
ــهایی از هند و نیز  ــعت یافت و بخش ــرق و غرب وس در زمان او قلمرو دولت اموی از ش
ــیع دیگر به کشور پهناور اسالمی پیوست  ــغر و طوس و مناطق مختلف و وس کابل و کاش
و دامنه ی فتوحات او تا اندلس امتداد یافت و قشون امپراتوری اندلس از نیروهای تحت 
ــت خوردند و این کشور به دست  ــپاه اسالم،شکس ــی بن نصیر«فرمانده س فرماندهی»موس

مسلمانان افتاد.
ــر میبردند،اما شاهد مواضع  هرچند در این ایام امام جعفرصادق)ع(در دوران کودکی به س

سیاسی امام باقر)ع(
در برابر این حاکم ستمگر اموی بودند.امام صادق)ع(مشاهده می نمودند که چگونه پدرشان 
ــینی نمی نمایند و در  ــی ائمه(،کوچکترین عقب نش از مواضع بر حِق خود)حاکمیت سیاس
ــکار بر ضِدحاکمیت  ــود را اعالن فرمودند که این خود،حرکتی آش ــن عصر امامت خ همی
ــم فرمودند:»انما ولیکم اهلل و  ــتناد به آیه ای از قرآن کری ــوی بود.امام محمدباقر)ع(با اس ام
رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و هم راکعون؛ولی شما تنها خدا 
و پیامبر)ص(اوست و کسانیکه ایمان آورده اند همان کسانیکه نماز را بر پا می دارند و در 

حال رکوع زکات می دهند«]مائده/55[.
ــه ورود ائمه در  ــام باقر)ع(می آموزد ک ــت ام ــه امام صادق)ع(از نحوه سیاس ــن بره در ای
ــئون امامت و والیت آنان است؛همانگونه که مقصود  ــت و حکومت از ش عرصه ی سیاس
ــائل حکومتی و سیاسی،نه کسب قدرت،بلکه نجات  پیامبراکرم)ص(نیز از پرداختن به مس

انسانیت از تیره بختی و هدایت آنان به سوی سعادت بود.
ــنیدند که امام باقر)ع(در برخورد با سلطه ستمگر اموی- ولید- به  ــان می ش همچنین ایش



36

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

لحاظ اهمیت والیت و حاکمیت غصب شده آنان در حدیثی پرمعنا خطاب به آنان)حاکمان 
ــت:نماز،زکات،حج،روزه و والیت«. ــتمگر اموی(فرمودند:»اسالم بر پنج پایه استوار اس س
ــید:از این پنج اصل،کدامیک برتر است؟امام)ع(فرمود:»والیت برتر از سایر اصل  زراره پرس
ــد و صاحب والیت)امام( ــد نماز،زکات،حج و روزه می باش ــت؛زیرا که والیت کلی هاس
ــوی این اصول چهارگانه رهبری می کند«]شیخ کلینی،اصول  ــی است که مردم را به س کس

کافی،ج2،ص18[.
ــیره احسن سیاسی پدر بود که چگونه ایشان  ــاهد س امام صادق)ع(در این ایام به خوبی ش
ــلمانان  ــش خود را درباره ی فردی که برای حاکمیت مس ــخنان خویش،بین صراحتا در س
شایسته است بیان می دارد:همانا امامت و پیشوایی اجتماعی در صالحیت کسی نیست،مگر 
این سه ویژگی در او جمع باشد:»1.از تقوای نیرومندی برخوردار باشد که وی را در برابر 
آفات قدرت از فرو افتادن در دام حرام نگه دارد)زیرا قدرت آنچنان فریبنده و جذاب است 
ــم  ــد که خش که تقوای اندک در برابر آن کارآیی ندارد(.2.از بردباری ژرفی برخوردار باش
خود را مهار نماید.3.بر کسانیکه حکم می راند،همانند پدری مهربان باشد و به نیکی رفتار 

کند«]عالمه مجلسی،بحاراالنوار،ج25،ص137[.
- سلیمان بن عبدالملک)96-99(

او سلیمان بن عبدالملک بن مروان بن َحَکم بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس قریشی 
اموی،ابوایوب است.مادرش والده- دختر عباس بن جزء عبسی- بود.وی درسال54هجری 
ــت. ــت داش ــام پرورش یافت و بادیه و اقامت در آن را دوس ــد،در ش در مدینه متولد ش
ــد عبدالملک]البدایه و  ــد.وی برترین فرزن ــرده و در آن منزل ُگزی ــری بنا ک ــه قص در بادی
ــرای محاصره  ــپاهی را ب ــگ بود.او س ــق جن ــخنور و عاش النهایه،ج9،ص177[،مردی...س

قسطنطنیه اعزام کرد.
ــگذران و تجمل  ــخصیتی فوق العاده حریص،پرخوار،شکمباره،خوش عالوه بر این،وی ش
ــه رنگین  ــفره های وی همیش ــت بود.او به اندازه چند نفر عادی غذا می خورد!و س پرس
ــه طعمه ای  ــنگی ب ــت که پس از روزگاری گرس ــود.وی گرگی را می مانس ــرافی ب و اش
ــه ی مردم و اسالم و قرآن بود  ــد.تنها اندیشه ای که در سر او نبود،اندیش ــت یافته باش دس
ــوار  ــیدیم و مرکب رهوار س و خود اقرار می کرد:»غذای خوب خوردیم و لباس نرم پوش
ــدیم،لذتی برای من نمانده،مگر دوستی که میان من و او تکلف نباشد«]مسعودی،مروج  ش

الذهب،ج3،ص176[.
او لباسهای پر زرق و برق و گرانقیمت و گلدوزی شده می پوشید و در این باره به قدری 
ــی ماموران آبدارخانه ی خالفت نیز  ــراط می کرد که اجازه نمی داد خدمتگزاران و حت اف
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ــرفیابی!لباس گلدوزی شده و  با لباس عادی نزد او بروند،بلکه آنان مجبور بودند هنگام ش
ــند!تجمل پرستی دربار خالفت کم کم به سایر شهرها سرایت کرد و پوشیدن  رنگین بپوش
اینگونه لباسها در یمن وکوفه واسکندریه نیز در میان مردم معمول گردید]همان،ص175[.
ــیدن به قدرت،درهای  ــان داد و به محض رس ــلیمان در آغاز خالفت،از خود نرمش نش س
زندانیان عراق را گشود و هزاران نفر زندانی بیگناه را که حجاج بن یوسف در بنِد اسارت 
ــیده بود،آزاد ساخت و عمال و ماموران مالیات حجاج را از کار برکنار کرد و  و حبس کش

بسیاری از برنامه های ظالمانه ی او را لغو نمود.
ــتندات تاریخی،دولت  ــه گواهی مس ــان بیگناه عراق ب ــاختن زندانی ــدام وی در آزاد س اق
ــخصی و تحت  ــابهای ش ــتعجل بود،او بعدا این روش خود را عوض کرد و روی حس مس
ــلیمان با انگیزه ی تعصبات  ــات انتقامجویانه،دست به ظلم و جنایت آلود.س تاثیر احساس
قبیلگی،افراد قبایل»ُمَضری«را زیر فشار قرار داد و از رقبای آنان یعنی قبائل یمنی)قحطانی(

پشتیبانی کرد]عمر فروخ،تاریخ صدراالسالم،ص197[.نیز عده ای از سرداران سپاه و رجال 
بزرگ را به قتل رسانید و»موسی بن نَُصیر«و»طارق بن زیاد«دو قهرمان دلیر و فاتح اندلس،را 

مورد بی مِهری قرار داده و طرد کرد]سیدامیرعلی،مختصر تاریخ العرب،ص125[.
مولف کتاب»تاریخ سیاسی اسالم«مینویسد:سلیمان درباره ی والیان خود،نظریات خصوصی 

اعمال می کرد:
ــید. ــه می کش ــه قرار می داد و برای از میان بردن بعضی دیگر نقش ــی را مورد توج بعض
ــم«والی»هند«،»قتبیه بن  ــلیمان با آنها  دشمنی داشت»محمد بن قاس ــانیکه س از جمله کس
ــن ابراهیم حسن،تاریخ  ــی بن نُصیر«والی»اندلس«بود]حس مسلم«والی»ماوراءالنهر«و»موس
سیاسی اسالم،ج1،ص401[.و این دشمنیها همه از انگیزه های شخصی و رقابتهای قبیلگی 
سرچشمه می گرفت که هر چند پرداختن به آنها در جای خود شایسته است،اما خارج از 

محدوده ی پژوهش حاضر است.
ــیدن به قدرت«و»بهره گیری از زور«که در  ــی در رس به هر تعبیر دو ابزار»مکرورزی سیاس
ــتگاه اموی مشاهده می شد،روند رو به رشد خود را در این دوره  ــین در دس دهه های پیش
ــاخت و با بکار گرفته شدن عناصر فاسد،فرصت طلب و تجمل  نیز بیش از پیش نمایان س

گرا توسط سلیمان،این دوره کوتاه وارد مرحله ی جدیدی از تاثیر
گذاری در عرصه ی سیاست شد.

وی نیز به مانند برخی از سیاستمداران نشان داد که،سیاست بر این قاعده استوار است که 
برای رسیدن به قدرت و حکومت،استفاده از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی،مجاز 

و مباح است.
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ــر می بُرد،مکتب سیاسی پدر  ــالگی به س امام صادق)ع(که در این ایام که در سن13تا16س
را استوار بر پایه ی

ــاهده می نماید؛بگونه ای که ایشان به خوبی درک می کردند  ــهای الهی و انسانی مش ارزش
ــان در این دوره کوتاه 2سال و نه ماه خالفت سلیمان بن عبدالملک با بکارگیری  که پدرش
ــتقیم با کجرویها و انحرافات و برنامه های حکومت طاغوتی و جائر  موضع مبارزه غیرمس
ــا این حکومت غاصب و تجمل  ــیدند ت ــه مبارزه پرداختند و از این طریق می کوش وقت،ب

گستر را به شیوه ای خاص به چالش بکشاند.
ــاهده می نمودند که چگونه امام باقر)ع(در سیره سیاسی خویش  به واقع امام صادق)ع(مش
ــانی ترین وجه ممکن با اتخاذ روش هایی  ــتراتژی تدبیر امور به معقول ترین و انس به اس
ــاس  ــاندن پیام به جامعه در این دوره حس ــخنان خویش در رس ــیره و س خردمندانه در س
ــان،ازدین الهی عزل شده وبرکنارند«]اصول  ــوایان ظلم وپیروان ایش می پردازد:»همانا پیش

کافی،ج1،ص184[.
»صالح و عزت و سالمت دین و مومنان به این است که)حاکم جامعه ی اسالمی و امانتدار 

بیت المال و منابع اقتصادی مسلمانان،
ــی سپرده شود که حقوق را رعایت کرده و در  ــد و(اموال جامعه به کس مومن و متهعد باش
مصارف بایسته آن را به مصرف رساند،و فساد دین و اهل دیانت از آنجا پدید می آید که 
ــکاه  ــه عدل و حق رفتار نکرده آن را در مصارف الزم بکار نگیرد«]ابی نصر طبرسی،مش ب

االنوار،ص466[.
- عمر بن عبدالعزیز)99-101(

ــت. ــی اموی اس ــن عبدالعزیز بن مروان بن َحَکم بن ابی العاص...ابوحفص قریش ــر ب عم
مادرش ام عاصم لیلی،دختر عاصم بن عمر بن خطاب است.در سال62در شهر ُحلوان مصر 
متولد شد و در محیطی مصری که به رفاه،جوانمردی و پرهیزکاری شهرت داشت،پرورش 
ــید،عالقه اش به فراگیری  ــِن بلوغ رس یافت.در کوچکی قرآن را حفظ کرد.هنگامیکه به س
ــام  ــت او را همراه خود به ش دانش،به ویژه ادبیات افزایش یافت.هنگامیکه پدرش خواس
ببرد،وی درخواست کرد تا او را به مدینه بفرستد تا با فقها نشست و برخاست کرده،ُخلق 
ــان را بگیرد.پدرش درخواست وی را اجابت کرد.او با بزرگان قریش محشور  و خوی ایش

شد و از جوانان آنان دوری کرد.همواره ُخلق و خوی او چنین بود تا اینکه پرآوازه شد.
ــث نقل کرد،به پژوهش در ادبیات  ــیاری از صحابه و تابعین حدی علم دین آموخت،از بس

خو گرفت و به سرودن 
شعر پرداخت تا به سطح پیشرفته ای رسید و نزد دانشمندان حجت بود.امام احمد بن حنبل 
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ــخن هیچ کدام از تابعین را جز عمر بن عبدالعزیز،حجت نمی دانم«]البدایه و  گفت:»من س
النهایه،ج9،صص192-193[.

عمر تا در گذشت عمویش عبدالملک در سال86و خالفت فرزندش ولید،استاندار خناصره 
بود.وی در مدت شش سال استانداری مدینه محبوب مردم شد.سیاست باز او،مدینه را محل 
آرامش و امنیت قرار داد،بگونه ای که افراد شکنجه شده یا تحت پیگرد از سوی حکومت 
اموی به ویژه حجاج،به آنجا پناه می بردند.سیاست او حکومت را به ستوه آورد؛زیرا راهی 
ــوب می شد.از این رو ولید  ــنتی موروثی محس ــیوه ی حکومت س برای بیرون رفتن از ش
وی را در سال93هجری بنا به درخواست حجاج از استانداری برکنار کرد.حجاج شکایت 
ــیان عراقی در برابر نظام اموی،به عمر پناه برده از امنیت  کرده بود که عصیانگران و شورش
ــوند]طبری،تاریخ طبری،ج6،صص482-481[.حادثه ی  ــوردار می ش و حمایت وی برخ
برکناری،بر روحیه ی عمر اثر گذاشته او را اندوهناک کرد و تا پایان خالفِت ولید عمال و 
رسما منصبی نپذیرفت.هنگامیکه سلیمان به خالفت رسید،عمر از نزدیکان،مشاوران بزرگ 
ــد و در طول خالفتش همراه او بود.خلیفه پسر عمویش را می پسندید و به  و یاورانش ش
ــلیمان در دابق در گذشت،عمر بن عبدالعزیز به  ــدت مورد اعتمادش بود.هنگامی که س ش

خالفت رسید]همان،ص552[.
ــِی همراه با ریای او پس از رسیدن به حاکمیت  ــیره ی سیاس نکته ی حائز اهمیت اتخاذ س
ــه زندگی وی در زمان خالفتش با زهد صادقانه،دوری از ظواهر و زیبایی های  بود،چنانک
ــدید همراه بود.وی چون بر این باور بود که در دوران  ــئولیت ش ــاس مس زندگی و احس
ــراف نموده باشد،بر نفسش سخت گرفت تا با این  ــته اش چه بسا اس زندگی راحت گذش
سختیها گذشته را بپوشاند.از این رو پس از بیعت،به علت ابهت و جالِل مرکبهای حکومتی 
ــتفاده نکرد]تاریخ طبری،ج6،ص552[و به همسر خود فاطمه دستور داد تا تمام  از آنها اس
جواهرات و اموال و هدایای گرانبهایی را که پدر و برادرش از بیت المال به وی بخشیده 
ــه بیت المال برگرداند و اگر دل از آنها بر نمی کند،خانه ی او را ترک گوید]تاریخ  بودند،ب

الخلفاء،ص322[.
ــت تا اموال عمومی را که تصاحب کرده  ــر خود خواس عمر بن عبدالعزیز،نه تنها از همس
ــعت داد و بنی امیه  ــعاع مبارزه ی خویش را وس ــت را به بیت المال بازگرداند،بلکه ش اس
ــید و به آنها فرمان داد که اموال عمومی را که  ــاب کش و عموزادگان خود را به پای حس

تصاحب نموده اند نیز به بیت المال پس دهند]همان[.
ــاز گرداند.هنگامیکه به  ــتین را به مردم ب ــیره ی خلفای نخس ــل می کند عمر س ــخ نق تاری
ــید چنین سخنرانی کرد:»ای مردم!بعد ازقرآن،هیچ کتابی و بعد از محمد)ص( خالفت رس
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هیچ پیامبری نیست.من قاضی نیستم،بلکه مجری)قانون(هستم.بدعت گزار نیستم بلکه تابع 
ــت،بلکه آن امام ستمگر،سرکش  ــتم.مردی که از امام ستمگری می گریزد،ستمگر نیس هس
ــت،از کسی  ــید آفریده های خدا نباید در کاری که معصیت خدا در آن اس ــت.آگاه باش اس
ــعد،الطبقات الکبری،ج5،ص340[.و در روایت دیگری گفته شده:»من  پیروی کنند«]ابن س
ــدا نباید از  ــید در معصیت خ ــه دوش دارم.آگاه باش ــئولیت ب ــتم،اما مس ــما بهتر نیس  از ش

آفریده های او اطاعت کرد.آگاه باشید،آیا)سخن من را(دریافتید؟«]همان[.
ــز وی همچنین در دوران  ــند عمر بن عبدالعزی ــه های فریبنده و عامه پس عالوه بر اندیش
ــالمی دست زد که شاید  حکمرانی خویش به اصالحاتی در جوانب مختلف جامعه ی اس

مهم ترین آنها عبارت باشند از:
ــتقبال از احزاب مخالف،مانند شیعه و خوارج با هدف کاستن از دشمنی سنتی آنها با  - اس

اموی ها
- تسامح دینی با غیرمسلمانان و دعوت آنان به اسالم

- تشکیل دستگاه اداری جدیدی که از اندیشه های اصالحی اش متاثر بود
- احاطه بر مشکالت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی که فتوحات در پی داشت.

عالوه بر تمام موارد یاد شده،عمر بن عبدالعزیز به چند اقدام پیرامون اهل بیت از جمله:از 
میان برداشتن بدعت سب و لعن علی)ع(که ریشه ای69ساله داشت،تشویق به نقل،تدوین 
ــه و دیداری که با  ــفر به مدین ــز بازگرداندن فدک به امام محمدباقر)ع(در س ــث و نی حدی

حضرت)ع(پرداخت.]اسماعیل بخاری،صحیح بخاری،ج2،ص6[.
ــاگری سیاستهای  ــاهده مینمودند که چگونه پدر به افش در این دوره نیز امام صادق)ع(مش

کاذب عمربن عبدالعزیز
ــه حق خویش و غصب  ــینی ب ــی پردازند و به صراحت پیرامون امامت،والیت و جانش م
ــنیده بود آن هنگام  ــخن می گویند.امام صادق)ع(پیشتر نیز ش ــط دستگاه اموی س آن توس
ــتهای به ظاهر دینی عمر تعریف می کردند،پدرش امام باقر)ع(کالم امام  که افراد از سیاس
سجاد)ع(را پیرامون این شخصیت فاسق و ریاکار یادآوری می فرمودند که: »دیری نخواهد 
ــتم کرده و  ــمان او را لعنت کرده چون در حق ما س پایید که می میرد،در حالیکه اهل آس
اهل زمین برای او طلب آمرزش می کنند«]بحاراالنوار،ج46،ص251[.و امام محمدباقر)ع(
ــی عادالنه از  ــید و روش نیز خود می فرمودند:»این جوان روزی به فرمانروایی خواهد رس
ــکار خواهد ساخت،چهار سال زندگی می کند- منظور امام محمدباقر)ع(از لحظه  خود آش
ــت- و سپس مرگش فرا  ــال را ذکر کرده اس ــت که چهار س  دیدن تا پایان عمرش بوده اس
می رسد،زمینیان بر او می گریند و آسمانیان نفرینش می کنند«]اثبات الهدی،ج5،ص293[،چرا 
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که»بر جایگاهی که از آِن ما و شایسته ی ماست،تکیه می زند در حالیکه هرگز حقی ندارد.
بلی،او در جایگاهی که غصب می کند به اظهار عدل می پردازد!!«]همان[.

ــار امامت و والیت و  ــاله- اظه ــی فرماید پدرم)ع(به قدری در این مس ــام صادق)ع(م  ام
ــماجت به خرج داد که شخصی از یارانش به  ــایر ائمه- س ــینی به حق خویش و س جانش
ــکار می نمایید و ترس آن را داریم که از  ــما امر بسیار مهمی را آش ــان عرض کرد: ش  ایش
ــد.امام محمدباقر)ع(فرمود:»...هر چه می خواهند  ــدی برس ــما گزن ناحیه ی طاغوت به ش
ــام صادق)ع(به خوبی  ــی ندارند«]اصول کافی،ج1،ص487[.ام ــالش کنند،ولی بر ما راه ت
ــیره سیاسی عمر،کامال بر حق و به  ــخنان امام باقر)ع(به س ــت که اعتراضات و س می دانس
جاست؛چرا که اگر عمر واقعا زاهد و عابد بود و از طغیان و سرکشی در برابر اوامر خدا، 
ــرده بود،به اهلش بر  ــت را که به ناحق تصاحب ک ــت اصل خالف ــت،می بایس  هراس داش

می گرداند و به امامت و زعامت امام باقر)ع(اعتراف می کرد.
- یزید بن عبدالملک)101-105(

ــت.مادرش عاتکه- دختر یزید  ــی اموی اس  او یزید بن عبدالملک بن مروان،ابوخالد قریش
ــال72هجری متولد شد.او پیش از خالفت،با علما بسیار  ــت.در دمشق به س بن معاویه- اس

همنشینی داشت.
ــا وی برای  ــر بن عبدالعزیز ب ــالگی بعد از عم ــن 25س ــال101هجری در س در رجب س
ــه هیچ وجه به  ــگذران و الابالی بود و ب ــاش و خوش ــد.یزید مردی عی ــت ش خالفت،بیع
ــوقه اش»حبابه«و داستان  ــتغال او به معش اصول اخالقی ودینی پایبند نبود؛بگونه ای که اش
ــته است]یعقوبی،تاریخ  ــاری یزید در درگذشت وی،در تاریخ به روشنی ثبت گش غمگس
ــیفته آواز و آوازه خوانها  ــروج الذهب،ج3،ص205[.همچنین او ش یعقوبی،ج2،ص313؛م
بود.مبالغ زیادی راصرف می کرد تا آوازخوانی از شهرهای دیگر نزد او آمده و برایش ترانه 

بخواند]مروج الذهب،ج3،ص197[.
ــخص  ــته کرده اند:»او ش ــخصیت وی را اینگونه برجس ــز ش ــان نی ــای مورخ ــته ه  نوش
ــائل مردم و مشکالت حکومت  ــرت،بیش از مس  بی لیاقتی بود که به مجالس عیش و عش

می پرداخت«]الطبقات الکبری،صص232-233[.
ــد در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز،وی در مقام ولیعهدی چهره حقیقی و ماهیت  هرچن
ــود و از این رهگذر افکار  ــانده ب ــر فریبنده و قیافه ی مقبولی پوش ــود را در ورای ظاه خ
عمومی را به سوی خود جلب کرده بود و بدین لحاظ در هنگامه ی رسیدن به قدرت،اقبال 
ــه واقع در مدت  ــوف نموده بود،اما ب ــوی خود معط ــتقبال همگانی را به س عمومی و اس
ــتهای پدرانش را در مملکتداری در پیش گرفت و تمام  ــال خالفت خویش،سیاس چهارس
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همت خود را در فساد اخالقی بکار بست ]تاریخ االسالم،ج7،صص281-279[؛بگونه ای 
ــکالت اداری،  ــرایط قبل از دوران عمر بن عبدالعزیز بازگشت،مش که اوضاع دوباره به ش

مالی و مسائل اجتماعی و اخالقی به همان حالت اولیه عودت نمود.
ــان خالفتش،به جنگهای داخلی با یزیدبن مهلب و جنگهای خارجی با روم در  وی در زم
انطاکیه و ارمنستان مشغول بود]تاریخ یعقوبی،ج2،صص315-313[؛به تعبیر دیگر،در زمان 
حکومت وی هیچ فتح و پیروزی و هیچ حادثه درخشانی در جامعه ی اسالمی اتفاق نیفتاد.     
ــان می دهد که  ــالگی نش ــه این مقطع از تاریخ زندگانی امام صادق)ع(در سن18س مطالع
ایشان در کنار پدر به ایفای رسالت خویش در مبارزه با سیاستهای دغلکارانه ی حکومت 
ــان به نیکی از سیره ی سیاسی پدر بزرگوارشان دریافتند  ــت؛چرا که ایش اموی پرداخته اس
ــیاری از بازیهای  ــت.همانگونه که بس ــت دانس ــت را باید عنصر کمیاب سیاس ــه صداق ک
ــی متجلی  ــت جویی را در زندگی سیاس ــد و روح منفع ــه دارن ــی،ماهیتی دغلکاران  سیاس
ــت،به دریای  ــه رغم ماهیت لغزنده ی سیاس ــتمدارانی که ب ــازند.در این میان،سیاس می س
صداقت دل می زنند،در افکار عمومی جایگاهی ویژه می یابند و به ازای فرصتهای سیاسی 
ــم میپوشند،در دل جامعه ی خود جا باز میکنند. ــگی از آنها چش که به منظور صداقت پیش
ــی را باید در رفتار سیاسی حاکمان سراغ گرفت.سیاستمدارانی  نمود اصلی صداقت سیاس
ــازند،به  ــیله ی ممکن آلوده نمی س ــتیابی به اهداف،به هر وس که دامن خویش را برای دس
ــاله در خاندان اموی به هیچ وجه  ــی تبدیل می شوند و این مس ــوه های صداقت سیاس اس

قابل مشاهده نبود.
ــره و زیان بار-  ــانهای دو چه ــا منافقان- انس ــادق)ع(از پدر آموخت که:»ب ــس امام ص پ

)سیاستمداران ناسالم و ناصالح اموی(که
آنچه می گویند سطحی است و در قلب به آن پایبند نیستند و صرفا با زبان و گفتار به آن 

اقرار می کنند،برحذر باشید«]ابن شعبه حرانی،تحف العقول،ص335[.
- هشام بن عبدالملک)105-125(

ــمس،ابوالولید  ــام بن عبدالملک بن مروان بن َحَکم بن ابی العاص بن امیه بن عبد ش هش
ــه و النهایه،ج9،ص233[.مادرش ام  ــا آمد]البدای ــال72هجری به دنی ــقی،در س اموی دمش
ــماعیل مخزومی- است.وی در34سالگی پس از مرگ برادرش  هشام- دختر هشام بن اس
ــید]همان،ص233[.فرمانروایی او19سال و7ماه به طول  در سال105هجری به خالفت رس
ــام خود میتواند  ــی بودن مدت حکومت هش ــخ یعقوبی،ج2،ص328[؛طوالن انجامید]تاری
ترسیم کننده دوران دشواریها،تنگناهای فراوان اقتصادی و به عبارتی ایام استبداد و ژرفای 
فجیعی باشد که در این دوره به وسیله ی او و همدستان امویش صورت گرفته است.هشام 
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به دوراندیشی،ذکاوت،عقل،تدبیر،بصیرت در کار،هشیاری،تالش برای منافع مردم و ُحسِن 
ــت معروف بود.او توانست با برقراری دوباره ی موازنه ی قبایلی در حکومت،موقتا  سیاس

باعث کندی در وخامت اوضاع شود]مروج الذهب،ج3،ص211[.
ــان،ص205[ و  ــدوز بود]هم ــال ان ــتخو و م ــخصیتی خشن،درش ــر این وی ش ــالوه ب ع
ــی نمود]تاریخ  ــی او بیش از هر خصلتی رخ م ــی و بی عاطفگ ــخت دل بخل،ستمگری،س

یعقوبی،ج2،ص328[.
ــته اند:وی از راههای مشروع،پول  ــام را بدین شرح دانس برخی دیگر نیز ویژگی های هش
ــروع،بدون اسراف یا خساست خرج می کرد،  جمع آوری می کرد و آن را در کارهای مش
عالقه ی شدید به دقت در حسابهای بیت المال و دادن حق به صاحباِن حق داشت،کارهای 
ــان را به دقت زیرنظر داشت و خونریزی را خوش  ــیوه ی حکمرانی ایش ــتانداران و ش اس

نداشت]البدایه و النهایه،ج9،ص352[.
ــخصیتی بی عاطفه و سختگیر بود،در دوران حکومت وی  ــام ش به هر تعبیر از آنجا که هش
ــات و عواطف انسانی درجامعه رو به زوال رفت و  ــخت شد و احساس زندگی بر مردم س
ــد،بطوری که هیچکس نسبت به دیگری دلسوزی و  ــم نیکوکاری و تعاون برچیده ش رس

کمک نمی کرد]مروج الذهب،ج3،ص205[. 
مسعودی به نقل از هیثم بن عدی،مدائنی و دیگران میگوید:»سیاستمداران بنی امیه سه تن 
بودند:معاویه،عبدالملک و هشام.ختم و انتهای سیاسیون اموی هشام بود و منصور دوانیقی در 
بسیاری از امور و تدابیر،خود را ادامه دهنده ی سیاست هشام می دانست«]همان،ص211[.
ــاق در دوران  ــواه جو خفقان و اختن ــده و مدت طوالنی خالفتش،گ ــی های یاد ش ویژگ
ــخت تر از زمانه ی هشام دیده نشده  ــعودی می گوید:»هیچ زمانی س ــت.چنانکه مس اوس

است«]همان،ص205[.
بنابراین طبیعی بود که شیعیان در سختی بیشتری به سر برند.هشام و کارگزاران او به شدت 
ــتند و هر حرکت و جنب و جوشی را به موقع پاسخ داده و  ــیعیان را زیر نظر داش رفتار ش

سرکوب می کردند.سرکوبی قیام زید بن علی از آن شمار است.
ــت،زیرا در این برهه  ــام صادق)ع(حائزاهمیت اس ــی زندگی ام ــن فصل ازتاریخ سیاس ای
ــال پس از حکومت هشام بن  ــال 114به امامت رسیدند،یعنی9س امام جعفرصادق)ع(در س
ــاهد برخی از مواضع سیاسی متفاوت)تقیه(امام باقر)ع(نیز بوده اند و به  عبدالملک.پس ش

طور قطع امام صادق)ع(پدر را در این امر نیز یاری رسانده اند.
ــیر آگاهی داشتند که امام محمدباقر)ع(چاره ای جز تغییر موضع  امام صادق)ع(در این مس
نسبت به این فرد با سایر خلفای اموی ندارد؛بنابراین شاهد اتخاذ موضع»تقیه«از سوی پدر 
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در این دوره بود.
ــت،گفتمان  ــان اس پس گفتمان امام محمدباقر)ع(که امام صادق)ع(نیز همراه و همگام ایش
تقیه است؛چراکه شدیدا این دو بزرگوار و یاران ایشان تحت نظر بودند و هرچه حکومت 
ــام به سمت جلوتر حرکت می کرد،غلظت این مساله- استفاده بیشتر از روش تقیه در  هش

هدایت جامعه- در مواضع حضرت باقر)ع(با این سلطان 
اموی محسوس تر بود.

ــتگاه اموی به خوبی واقف بود که هشام از موقعیت  ــی دس امام صادق)ع(از عملکرد سیاس
ــان آگاه است؛پس پنهان کاری امام)ع( و جایگاه امام محمدباقر)ع(و میزان تاثیرگذاری ایش
ــان را از گزند هشام  ــپری بود تا ایش ــلطان اموی،س و تقیه ی او و پیروانش در برابر این س
محفوظ داشته و بهانه را از دست او بگیرد.اما هشام آرام نگرفت و به دنبال شیوه هایی بود 
ــام  ــه بتواند نقاب تقیه را از چهره ی آنان برگیرد.از این رو،چند برخورد متفاوت از هش ک
ــابقه  ــت:برپایی مناظره علمی باامام محمدباقر)ع(،مس ــده اس بر ضد امام باقر)ع(گزارش ش

تیراندازی،تحقیر امام،شایعه پراکنی و زندانی کردن.
ــی ایشان با هشام وجود  ــیره سیاس اما نکته ای که در روش برخورد امام محمدباقر)ع(و س
ــت که،گفتمان تقیه در سیره پدر،به معنای گفتمان بی  دارد،از دیدگاه امام صادق)ع(این اس
طرفی که امروزه مرسوم است،نیست.چرا که امام)ع(پیشوای مردم است و نمیتواند در برابر 
ــتگاه حاکم،بی طرف و بی تفاوت باشد.در واقع معنای آیه ی شریف»قل  ــتم دس ظلم و س
ــدی الی الحق احق  ــق قل اهلل یهدی للحق افمن یه ــرکائکم من یهدی الی الح ــل من ش ه
ــت.لذا  ــع ام من ال یهدی اال ان یهدی فما لکم کیف تحکمون«]یونس/35[همین اس ان یتب
ــرت صادق)ع(نظاره گر بودند که مقام امامت،به امام محمدباقر)ع(اجازه نمی دهد که  حض
مثال در مقابل هشام و دستگاه حکومت وی و عملکردهای او بی طرف بماند.در واقع تقیه 
ــت تا دین را حفظ کنند.بنابراین هرچند در  ــان)ائمه)ع((یک راهبرد اس برای هریک از ایش
ــلبی است،اما در واقع یک دستورالعمل و استراتژی ایجابی است  ظاهر،تقیه یک راهبرد س

که با توسل به آن می توان به اهداف تعیین شده دست یافت.
پس امام صادق)ع(شاهد است در چنین شرایطی است که امام باقر)ع(در روشهای مبارزاتی 
خویش هرچند تقیه را برگزیده است،اما به افشاگری و ظلمی که حاکمیت جور نسبت به 
سلب حِق رهبری و حکومت از آنان داشته است،در زمان موسم حج که هشام نیز در آنجا 
ــت،چنین می فرماید:»سپاس مخصوص خداوندی است که محمد)ص( حضور داشته اس
ــید.ما  ــیله ی او کرامت بخش ــرد و ما- خاندان نبوت- را به وس ــری مبعوث ک ــه پیامب را ب
برگزیدگان خدا بر خلق اوییم و انتخاب شده از میان بندگان وی هستیم و ما خلفای الهی 



45

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــیم.پس آن کس که از ما پیروی کند،سعادتمند است و کسی که ما را دشمن بدارد  می باش
و با ما مخالفت کند،شقی و نگونبخت خواهد شد«]اصول کافی،ج2،ص376[.

ب.مفهوم سیره،سیاست و سیره سیاسی
 واژه»سیره«اسم مصدر از»سیر«است.»سین و یاء و راء«ریشه ای است که بر»گذشتن«و»روان 
شدن«و»حرکت کردن«داللت می کند]ابن زکریا،معجم مقاییس اللغه،ج3،ص120[.و نیز به 

معنای رفتن و سیر کردن در زمین است
]ابن منظور،لسان العرب،ج6،ص453[.راغب اصفهانی مینویسد:»سیر یعنی حرکت در روی 

زمین،در زمین راه رفتن
و گذشتن و عبور نمودن«]راغب اصفهانی،المفردات،ص247[.

ــین و یاء و راء«به صورت»سیر«هم حرکت در روز و هم حرکت در شب را  ــه حرف»س س
معنا میدهد،در حالی که به صورت»سری«تنها حرکت در شب را می رساند]فراهیدی،کتاب 

العین،ج7،ص291[.چنانکه در آیه ی نخست سوره اسراء در معنای اخیر آمده است.
ــیَره«بر  ــان،نوع رفتار.»ِس ــاص حرکت انس ــان دارد،نوع خ ــه انس ــیَره«یعنی آن حالتیک »ِس

وزن»فِعَله«است مثل»فِطَره«
که در این وزن،واژه بر نوع عمل داللت می کند]ابن مالک اندلسی،الفیه ابن مالک فی النحو 

و الصرف،ص41[،»َجلَسه«
ــان  است]لس ــت  حرک ــیَره«نوع  و»ِس ــتن  نشس ــوع  ن ــه«یعنی  نشستن،»ِجلَس ــی  یعن

العرب،ج6،ص454[،لذا اهل لغت در توضیح
ــیره«طریقه،هیات وحالت است]معجم مقاییس اللغه،ج3،ص121[و  معنای آن گفته اند:»س

نیز آن را سنت،مذهب،روش،
رفتار،راه و رسم،سلوک و معنا کرده اند و از»سیره ی فرد«به صحیفه ی اعمال او و کیفیت 
سلوکش میان مردم تعبیر کرده اند]زمخشری،اساس البالغه،ص226[.راغب اصفهانی درباره 
این واژه می نویسد:»سیره حالت و روشی است که انسان و غیرانسان،نهاد و وجودشان بر 
آن قرار دارد،خواه غریزی و خواه اکتسابی باشد.چنانکه گفته می شود فالنی سیره و روشی 
نیکو یا سیره و روشی زشت دارد؛و آیه سنعیدها سیرتها االولی]طه/21[یعنی آن حالتی که 

بر آن بوده که همان چوب بودن آن است]المفردات،ص247[.
     با توجه به آنچه از اهل لغت ذکر شد که»سیره«را به معنای سنت،روش،مذهب،هیات،حالت،طریقه 
ــیره«را نوع رفتار و سبک رفتار و طریقه ی زندگی معنا  ــم گفته اند،می توان»س و راه و رس

کرد]علی اکبر دهخدا،لغت نامه،ذیل واژه ی»سیرت«[.
واژه ی»سیره«در اصطالح اهل فن نیز به معنای حالت انسان،یعنی نوع خاص رفتار و عمل 
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او است]عالمه طباطبایی،المیزان،ج16،ص178[؛از این رو بسیاری»سیره«را به معنای»طریق
ه«،»هیئت«و»حالت«دانسته اند]فخرالدین طریحی،مجمع البحرین،ج3،ص340[.

ــه ی آن»السوس«به معنای ریاست یا به معنای  ــت«واژه ای عربی است که ریش حال»سیاس
ــد.بنا به تعریف اهل لغت»السیاسه القیام علی الشی بمایصلحه؛سیاست  ُخلق و خو می باش
اقدام و انجام چیزی بر طبق مصلحت آن است«]لسان العرب،ج6،ص107[.اگر به حاکم و 
ــتمدار«گفته می شود،از آن روست که در امور اجتماعی و عمومی توده ی  زمامدار،»سیاس
ــه العباد«نیز که در وصف  ــی،تدبیر و اقدام می پردازد.عبارت»ساس مردم به مصلحت اندیش
ائمه ی معصومین آمده است،این معنا را در بردارد که تامین مصالح و تدبیر امور اجتماعی 

جامعه بر عهده آنان است]مجمع البحرین،ج4،ص78[.
واژه ی سیاست،در اصطالح علم سیاست به معانی گوناگونی به کار رفته است.برخی از این 
تعاریف،عبارتست از:»فن کشورداری وکسب قدرت اجتماعی«]عنایت،بنیاد فلسفه سیاسی 
در غرب،ص19[،»قدرت و فن کسب،توزیع و حفظ آن«]حشمت زاده،مسائل اساسی علم 
ــورها«]دوورژه،اصول علم سیاست،ص17[و»فن و  سیاست،ص57[،»علم حکومت به کش

عمل حکومت بر جوامع انسانی«]همان[.
مهمترین و کلی ترین موضوعات علم سیاست،دولت،حکومت وقدرت]مسائل اساسی علم 
ــت،ولی درباره تعریف و مفهوم علمی و دقیق سیاست،دیدگاه مشترکی  سیاست،ص24[اس
وجود ندارد.البته تالش فیلسوفان از عصر افالطون و ارسطو تا امروز برای کشف و ارائه ی 
تعریفی از سیاست،استمرار داشته است]همان،ص10[.این اختالف نظر از عوامل متعددی 
ــمندان علم  ــفه و دانش ــمه می گیرد که مهم ترین آن،اختالف در نوع نگرش فالس سرچش
سیاست به مجموعه هستی است]اصول علم سیاست،ص38[.نوع تلقی و بینش فیلسوف یا 
عالم سیاست به آدم و عالم و نگاه وی به مجموعه ی نظام هستی و مبدا و غایت آن،قطعا 
در نگرش وی به سیاست و تعریف آن،دخالت دارد.افزون بر این،تعریف سیاست را،گاه بر 
مبنای»آنگونه که هست«و گاه بر مبنای»آنگونه که باید باشد«ارائه کرده اند و همین تفاوت 

در مبنا،منشا اختالف در تعریف گشته است]همان،ص22[.
ــاید بتوان سیاست در اصطالح را عبارت از مجموعه ای از موازین،اصول و مقررات  اما ش
کلی که مراجع دارای صالحیت قانونی در هرجامعه وضع میکنند دانست که به عنوان الگو 

و راهنما،حدود اعمال،اقدام ها و تصمیم های
ــد.در واقع  ــر تعیین می کنن ــه اهداف موردنظ ــیدن ب ــه را،به منظور رس ــی آن جامع اجرای

سیاست،تدابیری است که برای
ــود. ــی و کلی تدوین می ش ــتیابی در چارچوب اصول اساس ــیدن به اهداف قابل دس رس
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ــی  ــت را،مجموعه تدابیری که راهنمای تصمیم گیری های اساس همچنین می توان سیاس
ــی های اساسی رسیدن به اهداف قابل حصول را در  ــت و تدابیری که راهها و خط مش اس

چارچوب اصول بیان می کند،دانست.
ــیوه ای عقالنی  ــها و راههایی است که به ش ــی،مجموعه ای از سنتها،روش ــیره سیاس و س
ــی مطرح می گردد و  ــازمان دادن به رفتار سیاس ــتدل،درباره چگونگی س و منطقی و مس
ــت که بتواند درباره آرا و عقاید خود،به شیوه ای عقالنی و  ــتمدار ورزیده کسی اس سیاس
ــیره و اندیشه های  ــتدالل و رفتار کند،تا حدی که س ــمندانه اس منطقی و به عبارتی اندیش
ــمارنرود.هدف سیره سیاسی نه صرفا  ــخصی بش او دیگر،صرفا رفتارها،آرا وترجیحات ش
شعارگونگی،بلکه تغییرواقعیت،همراه با سرزنش یا تایید اخالقی بوده است.در واقع هدف 
ــی،پیدا نمودن راههای باال بردن کارآمدی حوزه سیاسی و اداره بهتر  ــیره و اندیشه سیاس س

جامعه می باشد.
 در اصل،دلیل پرداختن به سیره سیاسی و طرح اندیشه های سیاسی،پاسخ دادن به پرسشهای 
ــی محیط خویش،پیرامون امور و مسائل سیاسی است.پرسشهایی همچون:چه کسی  اساس
ــد؟چرا باید از حکومت  باید حکومت کند؟اهداف حکومت باید بر چه اصولی حاکم باش

پیروی کرد؟و چگونه می توان تصمیم صحیح برای اداره جامعه اتخاذ کرد؟
ج.تبیین سیره سیاسی امام صادق)ع(

ــیره سیاسی امام صادق)ع(،جزئی از اندیشه و نیز رفتارهای کالن ایشان و متاثر  در اصل،س
ــد.با مطالعه تاریخ و بررسی اسناد و شواهد  ــه های اسالمی می باش از ابعاد مختلف اندیش
ــت که در سیره های  ــخصیتی چند بُعدی اس موجود،می توان دریافت که امام صادق)ع(ش
ــان در حوزه ی مباحث عرفان،فقه،فلسفه،کالم،طب،سیاست  گوناگون آثار متعددی از ایش
ــیره و اندیشه حضرت)ع( ــان از عمق وغنای س ــت و همگی آثار نش و...بر جای مانده اس
ــان نوعی نظام اندیشه ای  ــیره ایش ــت.بطوری که میتوان در س در هریک از ابعادنامبرده اس
ــجم،جامع و منطقی را در آثار مختلف ایشان یافت،بگونه ای که اجزای مختلف آن با  منس

هم مرتبطند.
به تعبیر دیگر،سیره سیاسی امام صادق)ع(مجموعه ای از سنت ها،روش ها،طریقه و نیز به 
تبع آن آراء و عقایدی است که به شیوه عقالنی،منطقی و مستدل)فراتر از آراء و ترجیحات 
ــت؛چرا که این سیره از  ــازمان دادن به رفتار سیاسی پاسخگوس ــخصی(به چگونگی س ش
ــان و از سوی دیگر،متاثر از اندیشه  ــالم به جهان هستی و انس ــویی متاثر از نوع نگاه اس س
های توحیدی و عرفانی است.پس به همین دلیل،شناخت سیره سیاسی حضرت صادق)ع(

از اهمیت خاصی برخوردار است.
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د.نگرش امام صادق)ع(به سیاست
آنچه اکنون در پی آنیم،تعریف سیاست ازدیدگاه امام صادق)ع(است چراکه بدون تامل در 
ــفی و نیز سیاست از منظر  آن وتعیین عناصرش نمیتوان درباره اهمیت و جایگاه،مبانی فلس

امام صادق)ع(به چارچوب روشن و مشخصی دست یافت.
واژه ی سیاست در سخنان امام صادق)ع(به طور اخص و صریح اگر چه کمتر مورد اشاره 
ــات امام)ع(و نیز کلمات فراوانی که از ایشان در این  ــت،اما مضامین فرمایش قرار گرفته اس
زمینه به یادگار مانده است،گواه روشنی بر این مدعاست]بحاراالنوار،ج27،ص395؛اصول 

کافی،ج2،ص199[.
ــتند به کالم امام صادق)ع( ــت که مس بنابراین هرچند ارائه ی تعریفی جامع ومانع ازسیاس
ــت،ولی با مالحظه ی مجموع رهنمودها و  ــد،خالی از اشکال، دشواری و مناقشه نیس باش
ــت ازدیدگاه حضرت)ع( ــتنباط تعریف سیاس ــان)ع(می توان به اس آموزه های واالی ایش
ــیرحیات معقول«. ــانها درمس ــه و تنظیم زندگی اجتماعی انس ــت وتوجی پرداخت:»مدیری
ــیره و اندیشه حضرت  ــت که در س ــده اس ــتی بر این نکته تاکید ش در این تعریف بدرس
ــت یکی از واجب ترین عبادات و وظایف انسانهایی است که شرایط آن  صادق)ع(،سیاس

را دارند.
ه.اهمیت و جایگاه سیاست در سیره و اندیشه ی امام صادق)ع(

ــت،نگاهی توحیدی و الهی است؛چرا که اصل آن نشات یافته  نگاه امام صادق)ع(به سیاس
ــد،پس با نگاه  ــت می باش ــر تعامل و پیوند دین و سیاس ــت و حکایتگ ــالم اس از دین اس
ــان  ــاله،تفاوت جوهری و ماهوی دارد؛چرا که ایش دنیامدارانه و قدرت محورانه به این مس
ــت که»جهان را آفریده حضرت حق و خدا را مالک و  تربیت یافته ی مکتبی توحیدی اس
ــتی می داند.بنابراین،انسان را مخلوق الهی و سرنوشت حقیقی و تکوینی  حاکِم مطلق هس
ــت خداوند حکیم و رحیم و قادر می بیند؛خداوندی که َخلق را به حال خود  او را در دس
رها نساخته است،بلکه برای فراهم ساختن زمینه ی هدایت و راهیابی اش به کمال حقیقی 
ــت«]نهج  ــتاده اس ــران را مبعوث کرده و آیات هدایت را فرو فرس ــی وجودی،پیامب و تعال
البالغه،خطبه1[.پیامبران،عهده دار ابالغ وحی الهی و نجات انسان از سرگشتگی و گمراهی 
بوده اند؛عهده دار رسالتی جامع و همه جانبه که همه ی ابعاد وجودی انسان را در بر می 
ــت که از خالقیت،قدرت و  گیرد.از این دیدگاه،اطاعت خدا و پذیرش هدایت او،حقی اس
ــمه می گیرد:»و لکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل  عدالت الهی سرچش

جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضال منه...«]همان،خطبه216[.
ــی ایجاب می کند که  ــی او به عبودیت و خالفت اله ــرف یاب ــان و ش هدایت حقیقی انس
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ــرایط ضروری آن فراهم باشد.از بزرگ ترین لوازم تحقق این هدف در سطحی  لوازم و ش
ــد و تعالی است؛محیطی که  ــاعد اجتماعی برای رش ــرایط مس ــترده،وجود محیط و ش گس

شکلگیری آن بدون والیت و حاکمیِت صالحیتداران،فراهم نخواهد شد.
ــه ی امام صادق)ع(،بسیار فراتر و برتر از یک  ــت در سیره و اندیش بنابراین جایگاه سیاس
ــتی از دیدگاه آن  ــی چنین سیاس ــت.مبنای اساس قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت اس
بزرگوار همچون پدر و جد گرامیشان،تالش و مجاهدت مشترک امام و امت برای اعالی 
ــته از بینش الهی و  ــت؛مجاهدتی که برخاس کلمه ی حق و اعتالی همه جانبه ی امت اس
ــت و امام و امت آن را با جان و دل پذیرفته اند و ضرورت آن را  ــی واحدی اس نظام ارزش

باور دارند.
ــتی را دنبال می کند که صرفا در ایجاد  ــیره و اندیشه خویش،سیاس ــان در س همچنین ایش
ــیله جامعه و ملت خویش را  ــود تا بدین وس ــالمت آمیز به کار گرفته ش ــتی مس همزیس
ــبب حکومت را از ضروریات اولیه ی هر  ــربلند نگاه دارد و به همین س ــعادتمند و س س
جامعه می داند و سیاست توحیدی نهادینه شده در اندیشه ی ایشان جامعه بدون مقررات 
و قوانین و اجرای آنها را جامعه ای فاقد پایه های تکوینی و بقا می داند.شاید اصرارهای 
ــد:»انه البد للناس من امیر بر او فاجر  امام صادق)ع(در این رابطه فرمایش امام علی)ع(باش
ــایه ی  ــل فی امرته المومن؛همانا مردم به زمامدار نیک یا بد نیازمندند تا مومنان در س یعم

حکومت به کار خود مشغول شوند...«]همان،خطبه40[.
ــبت هدف و وسیله در باب سیاست ازمنظر حضرت صادق)ع( به نظر  ــفی نس و.مبانی فلس
ــت بر این قاعده استوار است که برای رسیدن به قدرت و حکومت،استفاده  گروهی،سیاس
ــت بر  ــت.در این تلقی،سیاس ــیله و ابزاری و از هر راه ممکنی،مجاز و مباح اس از هر وس
ــلط بر  ــت و هدف اصلی،اعمال قدرت و تس ــانی متمرکز نیس ــهای انس هیچ یک از ارزش
جامعه انسانی است و سیاستمدار،کاری به حق و باطل امور ندارد.بسیاری از سیاستمداران 
ــز این در نظر  ــا و مفهوم دیگری ج ــت و قدرت،معن ــته و حال،از سیاس ــان،در گذش  جه

نداشته اند و ندارند.
در برابر این طرز تفکر،تلقی دیگری از سیاست وجود دارد که بر پایه ی ارزش های دینی 
و انسانی استوار است و هدِف محوری آن خدا و ارزش های انسانی است،از این رو برای 
رسیدن به چنین هدفی،توسل به هر نوع ابزاری مجاز شمرده نمی شود،اگر چه به بهای از 

دست دادن حاکمیت باشد و سیاستمدار به قدرت و حکومت نرسد.
 سیره امام صادق)ع(در سیاست و تلقی ایشان از این امر،مبتنی بر نوع دوم بوده است.چرا 
ــجم جای می  ــفی امام در این زمینه هنگامی که در چارچوب مطالعاتی منس که مبانی فلس
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ــتوانه ی متقن فکری و زمینه ی  ــخص می گردد که رفتارهای سیاسی وی از پش گیرد،مش
فلسفی یکدست برخوردار بوده است.به عبارت دیگر،اندیشه ها و رفتارهای)سیره ی(امام 
ــیله،در رابطه با حکومت وسیاست بازتابی بیرونی از اندیشه هایی به  در برابر هدف و وس
شمار می رود که با بررسی آن از دید عقالنیت،مبانی منسجم فلسفی ویژه ای را فرا روی 
ــت مطلوب ازآن جهت حائز  ما قرار می دهد.لذا  به اعتقاد امام صادق)ع(،بکارگیری سیاس
ــوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف  ــانی را به س ــت که جامعه انس اهمیت اس
خداوند سوق میدهد و عدالت اجتماعی را برقرار می سازد و برای همگان،زندگی سالم و 

همزیستی مسالمت آمیزی براساس تساوی حقوقی افراد،پدید می آورد.
ــت و اداره ی نظام  ــه قدرت و حفظ حکوم ــیدن ب ــان برای رس ــاس،از نظر ایش بر این اس
اجتماعی،استفاده از زر و زور و تزویر در سیاست حرام است]بحاراالنوار،ج2،ص314[،چرا 
که از دیدگاه ایشان سیاست یک هدف میانه است،نه غایی.پس سخنان حضرت)ع(حکایت 
ــاله دارد که دردستگاه خالفت اموی- عباسی،سیاست تنها وسیله ای است برای  از این مس
دست یابی به قدرت و مکنت و ابزاری است برای سلطه گری و خودکامگی،نه وسیله ای 
در خدمت اهداف انسانی ومتعالی.مسلما چنین سیاستی- سیاست فاقد دین- طبق اصل»ان 

الغایات تبررالمبادی«انجام هرکاری را نیزمباح می شمرند.
به طور کلی هریک از فرمایشات امام صادق)ع(به خوبی به نفی یکی از وسیله هایی ارتباط 
ــی از جانب خاندان اموی- عباسی با  ــتیابی به اهداف سیاس دارد که در جامعه او برای دس

لقلقه کردن دین از آن استفاده می شده است.
ز.تفاوت سیاست از منظر امام صادق)ع(با دیگر سیاست ها

ــت،با سیاست های زاییده ی  ــیره امام صادق)ع(که سیاستی الهی اس ــت مبتنی بر س سیاس
اندیشه بشر،هم به لحاظ 

ــبب محتوا،تفاوت خاص با یکدیگر دارد.درسایر سیاستها،خواه فردی و  ــکل و هم به س ش
یا طبقاتی،شخصیتی مقتدر و یا طبقه ای سرمایه دار غالبا بر این باورند که در نهایت،عالی 
ــش کنند.حتی در حکومتهای به  ــادی و معنوی ملتی را قربانی مطامع خوی ــن ذخایر م تری
ــد- که غالبا چنین نیست- و صد  ــاالر اگر اهرم قدرت برگزیده ی مردم باش ظاهر مردم س
در صد همسو با خواسته های آنان گام بردارد،باز در عمل برخی تمایالت وجود دارد که 

حدود الهی به دست فراموشی سپرده می شود.
ــی حضرت صادق،این امر،به موجب آیه ی شریفه»ان الحکم  ــه سیاس حال آنکه در اندیش
ــف/40[،قانون گذار و حاکم مطلق خدا است.در این شیوه ی سیاست،خدا به  اال هلل«]یوس
ــیده و مردم را مطیع آنها قرار داده است:»و ما ارسلنا من رسول  پیامبران مقام عصمت بخش
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ــاء/64[.و در  ــتادیم،مگر به اذن خدا اطاعت شود«]نس ــاع باذن اهلل؛پیامبری را نفرس اال لیط
ــیره ی ایشان این فرمانبرداری به منظور منافع و مصالح ملت ها است و چنانچه کسانی  س
ــوند. ــوب نمی ش ــلمان واقعی محس ــن راه و روش را دنبال نکنند،طبق این دیدگاه مس ای
ــریف قرآن فرمودند:»فال و ربک ال  ــتناد به آیه ی ش حضرت صادق)ع(در این مورد با اس
ــهم حرجا مما قضیت و  ــم ثم ال یجدوا فی انفس ــجر بینه ــون حتی یحکموک فیما ش یومن
ــوگند که مومن نیستند تا آنگاه که فقط تو  ــلموا تسلیما؛چنین نیست به پروردگارت س یس
ــلیم فرمان تو  ــالف خویش حکم کنند و به حکم تو اعتراضی نکنند و کامال تس ــر اخت را ب

باشند«]نساء/65[.
ــته های افراد را با مصالح  ــو خواس ــت مبتنی بر تفکر امام صادق)ع(از یکس بنابراین سیاس
ــوی دیگر مردم را در  ــدود اراده ی پروردگار تعدیل می کند و از س ــه،آن هم در ح جامع
همه حال متوجه ذات خداوند می سازد و پیوسته او را کانون توجهات آنان قرار می دهد.
ــتی،حقوق زاییده ی اراده ی خدا است و بر مفهوم عدالت  ــاس چنین سیاس همچنین براس
ــت الهی نشات گیرد و هر  ــت زمینی باید از سیاس ــده است.سیاس تکیه و تاکید فراوان ش
ــتی نامطلوب و ظالمانه   است.سیاست حق،تنها از سیاست الهی  ــتی غیر از آن،سیاس سیاس
ــاله باید بر دوش مردم باشد و ــت که پایه های این مس ــود و نیز راست اس ــی می ش  ناش
ــتمدار آن نیز همگی این امور را با دل و  ــارکت عمومی تحقق یابد و سیاس برنامه ها با مش

جان پذیرا باشند]بحاراالنوار،ج25،ص137[.
ــت. اما معیار حق و باطل در همه چیز و در همه جا صرفا منتج از تمایالت اکثر مردم نیس
ــد و در پیاده کردن آن قوانین از نیروی  ــت باید چارچوبی از قوانین الهی داشته باش سیاس

جامعه یاری جوید؛یعنی اصول از مکتب باشد و اجرا از مردم.
ح.اهّم چارچوبهای حاکم بر سیاست از منظر امام صادق)ع(

ــام محمدباقر)ع(و توجهات  ــی قرار گرفتن امام صادق)ع(در مکتب ام تحت تربیت سیاس
ــت بهترین و ممتازترین موقعیت را برای  ــان به امام صادق)ع(قبل از ایام امام عالیقدر ایش
طراحی چارچوبی منسجم،راهبردی و نیز معرفت افزا در سیاست از منظر امام صادق)ع(را 
رقم میزند که بازخوانی بر این تفکرات ناب در ویژگیهای حاکم اسالمی،اهداف حکومت 

و نیز روشهای حکومتداری به روشنی شاهدی بر این مدعاست.
1(ویژگی حاکم اسالمی

ــالمی،حکومتی است که حاکم آن باید عادل،عالم ترین،با تقواترین و...فرد از  حکومت اس
ــیوه ممکن می باشد؛زیرا حاکمیت در  ــد و این شیوه حکمرانی،بهترین ش افراد جامعه باش

جامعه به سه شکل قابل فرض است:
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ــر و باکمال را به عهده بگیرند.چنانکه در  ــت و فروتر،تدبیر و هدایت افراد برت 1.افراد پس
حکومت استبدادی مشاهده می شود.

ــند.چنانکه در  ــان با افراد تحت هدایت خود باش 2.حاکمان در رتبه وجودی و کمال،همس
مورد حکومت های دموکراسی و استبدادی قابل مشاهده است.

ــت  ــرادی که از لحاظ کماالت معنوی و رتبه وجودی برترند،زمام حکومت را به دس 3.اف
گیرند.چنین حاکمانی که از کماالت معنوی برخوردارند،در مقایسه با افراد تحت حاکمیت 

خود دلسوز و مهربان هستند و هدفی جز رشد و تعالی آنان ندارند.
ــانی گواهی خواهد داد که بهترین حکومت،حکومت  ــه فرض فوق،عقل هر انس از میان س

نوع سوم است.
ــن واقعیت دارد که حاکمیت باید از نوع  ــت از منظر امام صادق)ع(نیز حکایت از ای سیاس
ــته ای باشد که بتواند جامعه را به بهترین  ــوم باشد و حاکم باید دارای ویژگیهای شایس س

وجه ممکن اداره نماید.
ــت  ــانی اس به تعبیردیگر،در تفکرات نظری امام صادق)ع(والیت وحکومت،تنها حِق کس
ــند.البته این حق،در عین  ــت آوردن آن را داشته باش ــتگی های به دس که ویژگیها و شایس
ــه جانبه ای است بین خدا،حاکم و مردم؛نه یک حق شخصی محض  حال،عهد و پیماِن س

که صاحب حق بتواند آن را به دلخواه استیفا کند یا از آن به کلی چشم بپوشد.
ــت،نمیتواند و نباید عهده دارحکومت شود  ــته ی زمامداری نیس بنابراین هرکس که شایس
ــروعیت حکومت وی  ــی اگر مردمان هم حکومت او را بپذیرند،برای حقانیت و مش و حت

کافی نیست.
 امام صادق)ع(در انتقاد به عملکرد حاکمیت اموی- عباسی با صراحت اعالم می دارد،حاکم 
ــش الهی بداند و مضمون آیه ی کریمه»توتی  ــالمی باید حکومت خود را عطیه و بخش اس
الملک من تشاء«را فراموش نکند و بداند که خدا زمامداری را از دیگری سلب کرده و به 
او داده است و روزگاری نیز از او پس خواهد گرفت.پس واجب می شود که مضمون آیه 
ــاء«را از یاد نبرد و خود را به تکیه زدن به قدرت دنیا گرفتار  ــریفه»تنزع الملک ممن تش ش
ــطه این ملک و ماِل عاریتی فانی،بکوشد تا ملک و ماِل حقیقِی باقی را  ــازد،بلکه به واس نس

به دست آورد]بحاراالنوار،ج47،ص192[.
در اندیشه حضرت)ع(شایسته است که حاکم اسالمی،به عنوان خلیفه اهلل،قلمرو فرمانروایی 
خویش را بر طریق عدل و به نیت خالفت اعمال نماید،نه بر جور و ستم و هوای نفس و 
ــت طلبی.همانگونه که ایشان نخست با استناد به قرآن کریم هدف ارسال رسوالن را  ریاس
اقامه قسط و عدل معرفی می کردند و می فرمودند:»لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم 
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ــتی)ما(پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه  الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...؛براس
ــم و با آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند«]حدید/25[.و»...و  کردی
ــوری/15[،همچنین  ــما عدالت کنم...«] ش ــدم که میان ش امرت العدل بینکم؛...و مامور ش
ــوید که  ــتم کرده اند،متمایل نش ــانی که س ــاد و اتکا به افراد ظالم پیدا نکنید:»به کس اعتم
ــد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام  ــما می رس آتِش)دوزخ(به ش
ــتند که:»صالح و عزت و  ــپس خود نیز اظهار می داش ــاری نخواهید شد«]هود/113[.س ی
ــالمی(...مومن و متعهد باشد  ــت که)حاکم جامعه ی اس ــالمت دین و مومنان به این اس س

تا حقوق را رعایت نماید و براساس عدل و حق رفتار نماید...«]مشکاه االنوار،ص466[.
براساس آموزه های سیاسی امام صادق،ویژگی عدالت برای حاکم اسالمی چنان است که 
اگر در وجود وی این صفت نباشد یا ضعیف باشد،حاکم به هیچ وجه نمیتواند به تعهدات 
ــتم،بی انصافی،تبعیض،باندبازی،تمامیت  خود عمل کند یا پایدار بماند؛پس بی گمان به س
خواهی،استبدادگری و بیدادگری کشیده خواهد شد.از دیدگاه حضرت)ع(حاکمیت جامعه 
ــالمی فقط شایسته ی کسانی است که عدالت در وجودشان رسوخ یافته باشد،خود  ی اس

هدایت یافته باشند تا بتوانند دیگران را ارشاد کنند]بحاراالنوار،ج27،ص395[.
ــن روایتی می  ــالمی در ضم ــاره به ویژگی های حاکم اس ــادق)ع(در ادامه ی اش ــام ص ام
ــه حکومت،توانمندترین،داناترین و آگاه ترین فرد به امرالهی  ــزاوارترین مردم ب فرماید:»س
ــاالری در حوزه ی  ــته س ــت«]همان[.حضرت در این گفتار،ضمن تاکید بر اصل شایس اس
ــت؛چرا که در این  ــاره نموده اس زمامداری به اصل مجهز بودن حاکم به علم و دانش اش
حوزه- حکومت داری- طبق اندیشه حضرت)ع(اگر کار به شخص ناآگاه سپرده شود،قطعا 
ــاند.همانگونه که امام علی)ع(نیز به این امر اشاره  چنین فردی مردم را به گمراهی می کش
نموده است:»شما خوب می دانید که جایز نیست نادان عهده دار امورتان شود تا با نادانی 

خویش،همه را به گمراهی برد«]نهج البالغه،نامه131[.
ــای پیامبر اکرم)ص(فرموده  ــاس آیات محکم خداوند و رهنموده امام صادق)ع(نیز براس
ــخصی نگذارد،در حالی که داناتر از وی در  ــت:»هیچ امتی کار خویش را به عهده ی ش اس

این میان باشد«]بحاراالنوار،ج29،ص100[.   
با این بیانات در اندیشه ژرف سیاسی امام صادق)ع(مشخص می شود که علم و آگاهی در 
ــود،تا چه اندازه برای  زمینه های گوناگونی  که به امر حکومت و زمامداری مربوط می ش
حاکم،رهبر و سیاستمدار ضروری است.پس کسی شایستگی این امر خطیر را دارد که آگاه 

ترین مردم در آن باشد.
ــت از منظر امام صادق)ع(- عالوه بر امور یاد شده،حاکم اسالمی  ــه- سیاس در این اندیش
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ــد؛چرا که الزمه درست انجام  باید از ویژگی عقل و خردمندی و درایت نیز برخوردار باش
هرکاری دارا بودن درایت،عقل و خردمندی است.همچنان که خداوند متعال می فرماید:»و 
ــیله  ــفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما؛و اموال خود را که خداوند آن را وس ال توتوا الس
ــت به بی خردان مسپارید«]نساء/5[.وقتی که قرآن کریم تا  ــما قرار داده اس قوام)زندگی(ش
این اندازه سپردن امور به خردمندان را مورد عنایت خویش قرار داده است،طبیعی است که 
مساله ی حکومت تا چه اندازه باید مورد توجه قرار گیرد و قطعا زمامداران و سیاستمداران 
ــترین بهره ی کافی را  ــند که از عقل و درایت بهترین و بیش باید خردمندترین مردمان باش

داشته باشند تا اینکه بتوانند امور را خردمندانه هدایت کنند.
در تفکر سیاسی امام صادق)ع(نیز این امر،چنان مورد عنایت قرار گرفته است که می توان 
آن را منطبق بر کالم علی)ع(دانست که:»یحتاج االمام الی قلب عقول و لسان قوول و جنان 
علی اقامه الحق صوول؛پیشوا و رهبر به قلبی اندیشمند و زبانی گویا و دلی که بر اقامه حق 

استوار باشد نیازمند است«]محمد خوانساری،شرح غررالحکم،ج6،ص472[.
مردمی بودن یکی دیگر از ویژگیهای حاکم اسالمی در اندیشه سیاسی ناب امام صادق)ع(
ــیره امام صادق)ع(پیوند خورده می شود،ایشان ضمن انتقاد از  ــت.در این تفکر که به س اس
سیاست مزورانه ی برخی از سیاستمداران اموی- عباسی مبنی بر گرایش مردمی داشتن از 
ــتن مردم،با  این رفتار نیز پرده برداری کرده و معتقد بودند:مردمی بودن به معنای باور داش
ــدن از آنان و مشکالتشان،جدا نساختن  ــتن،دور نش همه ی وجود خود را خادم آنان دانس
ــا قرار ندادن و خالصه با مردم بودن و  ــبت به آنه خود از آنان،هیچ امتیازی برای خود نس
برای مردم کار کردن است.حال آنکه این مساله در زبان این خلفای غاصب لقلقه ای بیش 
ــان بودند از سردمداران ظلم  ــدن خالفت افرادی که در کنار ایش نبود و پس از عهده دار ش
ــانهایی که تعصب های بی جا و فرصت طلبی از صفات اصلی آنان به  ــتم بوده و انس و س

شمار رفته است]الطبقات الکبری،ج9،ص232[.
تاریخ بخوبی گواه است برخی از خلفای اموی- عباسی آنچنان با مردم با رفتاری متکبرانه 
ــته های آنان برخورد می نمود که حتی گروهی از قریش و عده ای از  و بی اعتنا به خواس
بنی امیه نیز به اعمال آنها اعتراض میکردند؛ایشان به جای آن که به انتقادهای مردم گوش 
ــختگیری خود می افزودند و  ــونت و س ــود تجدید نظر نمایند،به خش  داده و در روش خ
عده ای از اشراف قریش و بزرگان بنی امیه را به اخالل در نظم عمومی و شورش و کودتا 
متهم می نمودند و بعضا دستور بازداشت،به زندان و حتی به قتل رساندن آنان به بهانه ی 

همکاری با شورشیان و مخالفان به دار می کشیدند]االمامه و السیاسه،ج2،ص125[.
ــای خالف آداب و اخالق زمامداری آنان تا آنجا پیش رفت که حضرت صادق)ع( رفتاره
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ــلطه  ــم به هیچ وجه حق ندارد در رفتارش با مردم حِس برتری جویی و س فرمودند:»حاک
ــته باشد:التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطاه«]اصول کافی،ج2،ص124[،یا  گری داش
ــترس مردم دور نگه دارد و حتی برای خود نسبت به  از آنها فاصله گرفته و خود را از دس
آنها امتیازات خاصی را قائل شود.همانگونه که امام علی)ع(نیز فرمودند:»و ایاک و االستئثار 
ــوه؛بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره ی همه ی  بما الناس فیه اس

مردم در آن یکسان است«]نهج البالغه،نامه53[.
ــت از منظر امام صادق)ع(حاکم اسالمی در تمام سختیها  ــته است براساس سیاس پس بایس
ــکل نمونه و الگوی آنان باشد.هم  ــد،به نحوی که به ش ــریک باش ــکالت با مردم ش و مش
ــنگرانه سیاسی امام جعفرصادق)ع(،حاکم اسالمی تابع تفکرات امام  چنین در مواضع روش
ناپسندی چون:دنیاطلبی،خودخواهی،خودمحوری،قدرت  جعفرصادق)ع(،بایدازخصلتهای 
ــود و لجاجت،خیانت،افراط و  ــت کور و افراطی،جح ــت طلبی،محب طلبی،خودرایی،ریاس
تفریط، خودبینی،آزمندی،خصومت،سازشکاری،حسادت،حیله گری،ترس،بدبینی،انتقام،بد
ــتایی،غفلت،بی اعتمادی،شتاب ورزی،شهرت  خلقی،کینه توزی،ذلت نفس، تفاخر،خودس

طلبی،جاه طلبی،مقام دوستی،ناامیدی،ریاکاری و...به دور باشد.
ــانی و خصلتهای  ــودن حاکمان از آلودگیهای نفس ــمند و واال پاک ب ــن مواضع ارزش در ای
ــت که  ــت و به قدری این امر مهم اس ــرار گرفته اس ــدت مورد توجه ق ــانی به ش غیرانس
ــمرده شده است،تا جاییکه بر مبنای تفکر امام صادق)ع(در باب  ــرایط واجب ش حتی از ش
سیاست،کسانیکه به این خصلتها آلوده باشند،در مدیریت خود به هیچ وجه نمی توانند حق 

را بر پا دارند و امر خدا را اجرا کنند]اصول کافی،ج2،ص199[.
2(اهداف حکومت

ــروعیت خویش،اهداف و مقاصدی دارند که  ــب ماهیت و مصدر مش حکومت ها بر حس
ــه  ــفه وجودی حکومت در اندیش ــل به آن تالش می کنند.در این مورد فلس ــت نی در جه
سیاسی امام صادق)ع(،مبتنی بر جهت دهی حرکت جامعه در مسیری الهی است.لذا اهداف 
ــی احکام الهی در عرصه های مختلف نظام  ــان ناظر بر جریان بخش حکومت از منظر ایش

اجتماعی است.در ذیل به مهمترین آنها از دو زاویه اشاره خواهد شد.
1-2(اهداف عالیه ی حکومت از دیدگاه کل نگر

ــده در آموزه های امام صادق)ع(،جنبه ی اول اهداف یک  ــیم ش ــت ترس ــاس سیاس براس
ــت که هیچ حکومتی نمی تواند  ــت.و این بدان معناس حکومت،اهداف کل نگر یا عام اس
شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کند و به عبارتی آن اهداف را نادیده انگارد؛زیرا حذف 

این اهداف محو فلسفه ی وجودی حکومت است.



56

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

- حاکمیت دین و احیاء ارزشهای اسالمی
ــهای هر دین،مبین و صراط روشن حرکت جامعه به سوی سعادت و کمال  اصول و ارزش
ــانی است.همواره در گذر تاریخ و در جریان شکل گیری مناسبات سیاسی- اجتماعی  انس
ــت داده و چه  خارج از ارزش های دینی،به تدریج دین حاکمیت خود را در جوامع از دس

بسا،احتمال دارد اصول آن»فروع«و فروع آن»اصول«انگاشته شود.
همچنانکه امر فوق در مورد احکام و آموزه های اجتماعی اسالم اتفاق افتاده است؛بگونه ای 
که ارج و تکریم دین از آزادی،عدالت و مخالفت با هرگونه تبعیض طبقاتی و اجتماعی،در 
ــت.از این رو،حاکمیت دین و  ــالم به دست فراموشی سپرده شده اس ــتره ی جهان اس گس
احیاءارزشهای اسالمی یکی از مهمترین اهداف حکومت در اندیشه سیاسی امام صادق)ع(
ــوی و پس از آن  ــالمی با وجود خلفای ام ــه در آن روزگار،ارزش های اس ــت؛چرا ک اس
ــد.و از توصیه هایی که حضرت)ع(به یارانشان در خصوص  ــی،کمرنگ و بیرنگ ش عباس
رعایت احکام و اجرای اصول اساسی دین و قوانین الهی داشته اند،به خوبی می توان این 

امر را دریافت]بحاراالنوار،ج30،ص460[.
بنابراین براساس تفکر امام صادق)ع(در باب سیاست،حاکم اسالمی در اولین گام باید دین 
ــازگار  ــره آن را- که مطابق فطرت و س را از غیردین تفکیک کند و آموزه های ناب و س
ــانی اجتماعی به جریان اندازد و از این طریق  ــت- در بطن مناسبات انس  با هر عصری اس

زمینه های دینداری را در جامعه توسعه و گسترش دهد.
- برچیدن آثار فتنه و فساد و تفویض امور به شایستگان

ــب انجام آن کار  ــوند که مناس ــت افرادی بکار گرفته ش ــته اس در اداره یک حکومت،بایس
ــه منافع خویش  ــد که تنها ب ــت و فاس ــتفاده از عناصر ناالیق،ناشایس ــتند؛چرا که اس  هس
ــند و تمام راههای ممکن را تنها به پیشرفت خویش ختم می نمایند،برنامه ها و  می اندیش

اهداف حکومت را با چالش و شکست مواجه می کنند.
ــود،باید بگونه ای  ــار نیز می گوید:اختیاری که به افراد واگذار می ش ــل واگذاری اختی اص
باشد که توانایی آنان را برای دست یابی به اهداف مورد انتظار تضمین کند.پس طبق اصل 
مطلق بودن مسئولیت،انجام هرکار و مسئولیتی نمی تواند بزرگتر از اختیاری باشد که برای 
انجام دادن آن واگذار شده است و مسئولیت نمی تواند از اختیار واگذار شده کمتر باشد.
ــده بود و  ــپرده ش ــی س ــام صادق)ع(نیز که فضیلت ها در جامعه به فراموش در روزگار ام
ــتی،انحصارطلبی،تمامیت خواهی و...دیده  ــاه طلبی،مقام پرس ــتگاه حاکمیت جز ج در دس
ــخن برآوردند و فرمودند:»هرگاه جاه طلبان و مقام پرستان برجامعه  ــد،امام)ع(دادِ س نمیش
ــت که ازکارشان  ــود،بیش از اصالحی اس ــی میش ــادی که از کار آنان ناش  حاکم شوند،فس
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برمی آید«
ــدم پیامبراکرم)ص(نیز  ــر نمی دانید که ج ــول کافی،ج2،ص105[.آنگاه فرمودند:مگ ]اص

حکومت را تنها به افراد باکفایت
ــت این امر-  ــند.در ادامه فرمودند:اهمی ــت و قدرتمند باش ــه امانتدار،بامعرف ــپرد ک می س
ــدم به قدری باارزش بود که وقتی  ــته و الیق-  در نزد ج واگذاری مناصب به افراد شایس
ــت کرد امارتی به او بدهد،به وی فرمود:»تو ضعیف هستی و این  ــان درخواس ابوذر از ایش
امانت است و در قیامت موجب خواری و ندامت است«]مسلم بن حجاج قشیری،صحیح 
مسلم،ج3،ص1457[.از این رو،به رغم عالقه ی زیادی که به ابوذر داشت و سوابق زیادی 

که او در اسالم داشت،مدتها صالح ندید به او مسئولیتی بدهد.
ــودوا االمانات الی  ــتند»ان اهلل یامرکم ان ت ــی نیز اظهار داش ــن حضرت)ع(در جای همچنی
ــانی که امور  ــت که نزول آن به علت واگذاری امور به رهبران و کس اهلها«همان آیه ای اس
مردم را عهده دار شده اند،می باشد؛پس باید اهلیت و شایستگی احراز آن مناصب را داشته 

باشند.
بنابراین براساس آموزه سیاسی امام صادق)ع(حکومت باید به افراد شایسته و صالح سپرده 
شود؛چرا که در غیر این صورت طبقه زورمدار و ناالیق،بر امور حاکم می شوند و اسراف 
ــاد نیز فراوان خواهد شد و طبقات فرودست جامعه،زیر فشار قرار می گیرند و طبقه  وفس
ــختگیری و خفقان را اعمال خواهد  ــم برای ممانعت از طغیان و جنبش آنان،انواع س حاک

کرد،پس قطعا جامعه دچار آسیب می شود و از هرگونه پیشرفتی باز می ماند.
با یک نگاه دیگر و با توجه به آنچه اندیشه سیاسی امام صادق گذشت،می توان فهمید که 
ــت نبودن،توان  معیارهایی چون: تعهد،تخصص،امانتداری،اهلیت،ایمان،مقاومت،مقام پرس
ــیدن به  ــورد توجه حضرت)ع(در عهده داری امر حکومت برای رس ــتن و...م اجرایی داش
اهداف بوده است که با زیبایی تمام به عبداهلل نجاش)شخصیت مشهور تاریخ(که از طرف 
منصور عباسی به حکومت اهواز منصوب گردیده بود و ازمحضر امام صادق)ع(خواست وی 

را راهنمایی نماید،موید این امر است]میرعظیمی،زندگانی امام جعفرصادق)ع(،ص209[.
- اصالح روابط اجتماعی

ــام صادق)ع(،اصالح روابط طبقات مختلف  ــه ام یکی دیگر از اهداف حکومت در اندیش
ــت.بگونه ای که حکومت با طرفداری از مظلومان،به احقاق حق آنان از ظالمان  جامعه اس
در هر مقام و منصبی که باشند،بپردازد و امنیت جامعه را به نحوی تنظیم نماید که طبقات 
ــت.یعنی از سویی باید  مختلف جامعه به یکدیگر تعدی نکنند.البته این امنیت دو طرفه اس
ــی به آن تعدی نکند و از سوی  ــد و کس ــرمایه های مردم از امنیت کامل برخوردار باش س
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ــف به دفاع از  ــه حقوق ضعیف،حکومت موظ ــخص متمول ب دیگر،در صورت تعدی ش
اوست.

به واقع،استواری تفکر امام صادق)ع(همان فرمایش موال علی)ع(خطاب به مالک اشتر است 
ــی که مردم تو را بمعنای واقعی تامین کننده  ــه:»ای مالک!تو باید بگونه ای حکومت بکن ک
امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند«]نهج البالغه،نامه53[.

ــی می فرمودند:»خدا را در نظر بگیرید و  امام صادق)ع(نیز خطاب به خلفای اموی- عباس
تقوا داشته باشید،درها را بر روی مردم باز نگه دارید و حجابها و موانع را از پیش پایشان 
بردارید تا به راحتی با شما ارتباط برقرار کنند،ستمدیدگان را یاری نمایید و حقوق ضایع 

شده را به صاحبانشان باز گردانید«]بحاراالنوار،ج46،ص326[.
ــن تقدس امه ال یوخذ  ــل از پیغمبراکرم)ص(می  فرمودند:»ل ــای دیگر امام)ع(به نق در ج
للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع؛امت به مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد نمی 
ــد که ضعیف حقش را از قوی بگیرد،بدون  ــد،مگر آن وقت که وضع به این منوال باش رس

لکنت زبان«]اصول کافی،ج2،ص107[.
ــاله به این معناست که وقتی ضعیف در مقابل  تعبیر آموزه ی حضرت)ع(در مورد این مس
قوی می ایستد و لکنتی در بیانش وجود ندارد یعنی یا مردم به طور کلی روحیه ی ضعف 
ــجاعانه  ــود دور کرده اند و در مقابل قوی هر اندازه هم که قوی باشد،ش ــی را از خ و زبون
ــتاده اند و لکنت به زبانشان نیفتاده و ترسی هم ندارند یا اینکه اصال نظامات اجتماعی  ایس

باید طوری باشد که در مقابل قانون،قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد.
- اقامه حدود الهی

ــان می دهد  ــرایط عصر امام صادق)ع(چه پیش از امامت و چه پس از آن به خوبی نش ش
ــه راحتی حدود  ــیده بودند که ب ــه زعامت و حکومتداری رس ــده ای ب ــه در آن دوره ع ک
ــاده بودند.بگونه ای که  ــا را فراتر نه ــه و در حقیقت از حِد مجاز،پ ــده گرفت ــی را نادی اله
واجبات،محرمات،مستحبات و مکروهات هریک جایشان را به دیگری سپرده بود و از این 
ــتقیم آموزش داده می شد که تجاوز نمودن  ــتقیم و غیرمس طریق به جامعه نیز به طور مس
ــل می کند آن هنگام که  ــت.از باب نمونه:تاریخ نق ــدود الهی امری عادی و جایز اس از ح
منصور عباسی از امام صادق)ع(ِگله کرد که چرا تو مانند دیگران که نزد ما می آیند،به منزل 
ــت که به امید  ــخ دادند:»...چیزی از امور آخرت نزد تو نیس ما نمی آیی؟امام صادق)ع(پاس
آن،پیش تو سبقت جویم«]االربلی،کشف الغمه،ج2،صص421-420[،آگاه باش که»...کسی 

که طالب آخرت باشد،پیش تو نمی آید«]همان[.
ــدت اعتراض نمود و  ــی به ش ــه صراحت از این اوضاع به منصور عباس ــام صادق)ع(ب ام
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ــاب  ــرد و از دین پا را فراتر نگذاشت«]انس ــز درباره حق کوتاهی نک ــر هرگ فرمود:»پیامب
االشراف،ج1،ص388[.و باز هم فرمودند:»تلک حدود اهلل فال تعتدوها و من یتعد حدوداهلل 
ــه از حدود خدا  ــت،از آنها فراتر نروید و هرک ــم الظالمون؛اینها حدود خداس ــک ه فاولئ
ــپس ادامه دادند:ای منصور!حفظ حدود  ــان ستمکارند«]بقره/229[.س فراتر رود،چنین کس
الهی بقدری بااهمیت است که رسول خدا)ص(با آن شان ومقام می فرمودند:»انا اتقاکم هلل 

و اعلمکم لحدوداهلل«]متقی هندی،کنزالعمال،ج11،ص419[.
بنابر اندیشه سیاسی امام صادق)ع(،حاکم اسالمی باید در اهداف حکومتی خویش،شناسایی 
مرزها و اقامه و نیز حفظ آن حدود را در راس برنامه هایش قرار دهد؛چرا که مرزشناسی 
ــت و مومن  ــالم مجموعه ای از مرزهاس ــت و اس و حفظ حدود الهی از مبانی اعتقادی اس
ــمن نیز نمی  ــت،پس وی هرگز حدود را حتی درهنگام رویارویی با دش راهرو در مرزهاس
ــبیل اهلل الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهلل یحب المعتدین؛و در راه  ــکند»و قاتلوا فی س ش
ــما کارزار کنند،کارزار کنید ولی از حد مگذرید که خداوند از حد  ــانی که با ش خدا با کس

گذرندگان را دوست ندارد«]بقره/190[.
2-2(اهداف عالیه ی حکومت از دیدگاه جزءنگر

جنبه دوم از اهداف حکومتی سیاست ترسیم شده از سوی امام صادق)ع(،اهداف جزءنگر 
ــت.این مساله حکایت از آن دارد که حکومت به اقتضای اسالمیت خویش،به  یا خاص اس
ــلوک حضرت)ع(حذف این اهداف یا بی اعتنایی به  ــت.در تفکرات و حتی س دنبال آنهاس

آنها،سبقه ی اسالمی حکومت را از بین می برد.
- اجرای عدالت اجتماعی و تسری آن در همه ی جامعه

ــی امام  ــه سیاس ــدگاه جزءنگر در اندیش ــداف حکومت از دی ــی ترین اه ــی از اساس یک
ــت؛چرا که حکومت جز  ــکل اجتماعی اس صادق)ع(،تحقق و اقامه ی عدالت آن هم به ش
ــد،فاقد  با عدالت هویت حقیقی نمی یابد و در واقع جامعه ای که عدالت در آن برپا نباش
ــام به برقراری عدالت  ــت و دیانتی نیز که در آن اهتم ــانی و زندگی معنوی اس حیات انس
ــد و در راه برقراری  ــت و حکومتی که عدالت هدف آن نباش ــد،مایه ی گمراهی اس نباش
ــیر هالکت است.همانگونه که  عدالتی همه جانبه و فراگیر گام نمی زند،در حقیقت در مس

اصالح دین و دنیای مردمان نیز وابسته به عدالت است.
ــتای جهت گیریهای  ــی و واالترین ارزش در جامعه در راس امام صادق)ع(نیز هدف اساس
ــت و عدالت اجتماعی را بهترین خدمت  حکومتی را اجرای اصل بنیادی عدالت می دانس

به جامعه معرفی می کرد.
ــیره   ــی امام صادق)ع(به قدری بااهمیت بود که با تبعیت از س ــه سیاس این مقوله در اندیش



60

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــال عبادت که در روزها  ــت رفتار کردن در عمل را از هفتاد س ــاعت به عدال نبوی،یک س
ــانی نیز که از دوستان ایشان بودند  ــند را بهتر می دانستند و به کس ــبهای آن احیاء باش و ش
ــتند،این امر را توصیه و تاکید می کردند]اصول  و در برخی مناصب حکومتی حضور داش

کافی،ج3،ص157[.
ــان به خوبی درک نموده بود که نادیده گرفتن ظرفیت وجودی افراد و شایستگی آنها   ایش
ــه های اجتماعی به علت عدم اجرای اصل بنیادی عدالت،چه فاجعه های بزرگی  در عرص
ــنهاد مناصب  ــتان امام صادق)ع(پیش را ایجاد می نماید.پس آن هنگام که به برخی از دوس
ــت راهنمایی می کردند،امام)ع(خطاب  ــد و آنان از امام صادق)ع(درخواس حکومتی می ش
ــان حکومت و تقویت پایه های آن  ــید اینان تنها قصدش به آنان می فرمودند:»...مراقب باش

است،نه چیز دیگر...«]بحاراالنوار،ج72،ص118[.
ــی برای استوار  امام صادق)ع(به خوبی این امر را حس نموده بود که خلفای اموی و عباس
ــتر به مردم،دست به هرکاری می  ــاختن پایه های حکومت خود و به منظور تسلط بیش س
ــیطره ی  ــور کامل پایمال می کنند،تا اینکه جامعه را تحت س ــوق آنان را به ط ــد و حق زنن
خویش درآورند.بنابراین از آموزه های سیاسی حضرت صادق)ع(در باب اهداف حکومت 
ــود که نفس حکومت برای حاکم نباید به  ــتنباط می ش ــتای تحقق اصل عدالت،اس در راس
ــد،بلکه از باب تحقق عدالت،اقامه ی حق و اذاله ی باطل باید به آن  عنوان یک هدف باش
ــتقرار و اجرای عدالت درجامعه،یکی از عوامل کارآمدی  ــاس اس بنگرد؛چرا که بر این اس

حکومتها محسوب می شود.
- تامین و افزایش امنیت همگانی

ــمندان آن را در  ــت.بعضی از دانش ــان در ارتباط با امنیت اس زندگی فردی و اجتماعی انس
ــنگی قرار می  ــس از رفع احتیاجات فیزیکی مانند گرس ــر پ ــف دومین نیاز بنیادی بش ردی
ــی،ص182[.و برخی آن را شرط به سعادت رسیدن جامعه  دهند]مازلو،چکیده روان شناس

بر می شمارند]فارابی،تاریخ فلسفه سیاسی،ج2،ص594[.
به هرحال می توان گفت،وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس 
ــاس امنیت را در یک  ــان احس امنیت و امنیت روانی در آن جامعه.البته بعضی از کارشناس

جامعه مهم تر از وجود امنیت در آن می دانند که سخنی حق و به جاست.
حال نکته ی اساسی در برقراری امنیت،نقش و جایگاه حکومت می باشد،چرا که برقراری 
ــت و در این میان نیروهای  ــمی آن اس امنیت در جامعه متکی بر حکومت و ابزارهای رس
ــند.و اگر حکومتی نتواند امنیت را  حکومتی مجریان اصلی و برقرارکنندگان امنیت می باش
در جامعه برقرار نماید،آرامش و آسایش از آن محیط رخت بر می بندد و نمیتوان از مردم 
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انتظار داشت که حامی و پشتیبان حکومت باشند؛چرا که وقتی عدم برنامه ریزیهای
ــد،مردم در شرایط سخت و دشوار قرار گرفته  یک حکومت موجب اختالل در امنیت باش
ــتیبانی از  ــان خواهند بود،نه به فکر حمایت و پش ــه فکر بقای خود و خانواده ش ــا ب و تنه

حکومت و حاکمان خود.
از این رو،فراهم کردن امنیت در همه وجوه آن اعم از امنیت فردی،اجتماعی،سیاسی،فکری، 
معنوی، فرهنگی، اقتصادی، شغلی، قضایی و مرزی از اهداف مهم حکومت داری در سیره 

سیاسی امام صادق)ع(است.
ایشان بر این عقیده بودند که حاکم باید در پی امنیتی فراگیر به لحاظ رشد و تعالی مردمان 
ــا از این طریق بتواند  ــن راه هرنوع خودکامگی و خودرایی را زیر پا نهد ت ــند و در ای باش
فضایی آکنده از امنیت را در عرصه ی مناسبات حکومتی خویش برقرار نماید.حضرت)ع(
ــه به لحاظ وقایعی که  ــش را از ناامنی موجود در جامع ــنودی خوی اظهار نگرانی و ناخش
 حاکمان اموی و عباسی برای تثبیت موقعیت خویش از آن بهره می جستند،اینگونه توصیف 
می کند:»شر االوطان ما لم یامن فیه القطان؛بدترین وطن ها جایی است که ساکنان آنجا در 

امان نباشند«]اصول کافی،ج1،ص198[.
بنابر آموزه ی سیاسی امام صادق)ع(حیات انسان بدون امنیت معنا نمی یابد،لذا امنیت ریشه 
ــادگی از کنار آن گذشت؛چرا  ــفه ی وجودی حیات جمعی دارد و نمی توان به س در فلس
ــاله در هر حکومتی به معنای سامان یابی رشد و تعالی مردمان آن  ــدن این مس که فراهم ش

جامعه است.
- توجه به رشد و بالندگی و تامین سعادت مادی و معنوی مردم

برخی معتقدند که حکومت اسالمی همه ی هم و غم خود را معطوف رفع نیازهای معنوی 
و اخروی مردم نموده و بدین سان از توجه به رشد و بالندگی و تامین سعادت مادی مردم 
ــت.در حالیکه توسعه ی اقتصادی و به عبارتی تامین رفاه و آسایش،آن هم به  باز مانده اس
نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت اسالمی و از آن جمله در اندیشه ی سیاسی 

امام صادق)ع(است.
ــردم را بیش از  ــالمی باید ُعلو مادی و معنوی م ــت اس ــدگاه حضرت)ع(حکوم      از دی
ــت تا این امر را در جامعه تحقق  ــالمی موظف اس هرچیز واجد اهمیت بداند و حاکم اس
ــتر فرمودند:»...من تو را برای اداره ی  ــد.همان گونه که حضرت علی)ع(به مالک اش بخش
کشور می فرستم که چونان باغباِن عاشق نهالهای باغ خود،مردم آن سرزمین را احیا نمایی 
ــده است،به ثمر برسانی و از  ــخصیت آنان را در این گذرگاه معنادار که دنیا نامیده ش و ش
بدبختیها و رذالتهای اخالقی و ناگواریهای جانکاه نجاتشان بدهی،نه چونان درنده ای خون 



62

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــتت کند و زندگی و مرگ مردم را به بازی بگیری و برای  ــام که قدرت حکومت مس آش
ــیدن به خواسته های جاه طلبانه ی خود حیات مردم را که شعاعی از اشعه ی الهی در  رس
ــت،طعمه ای لذیذ برای خود تلقی نمایی.آن کس که با تکیه بر  روی این کره ی خاکی اس
ــرش تاختن  ــانها را طعمه ی خود بداند،پیش از آنکه انتقام ماورای طبیعی بر س قدرت،انس
ــت«]نهج  ــه ای ناچیز در دهان گرگهایی مانند خودش خواهد گش ــر یا زود لقم بیاورد،دی

البالغه،خطبه133[.
ــالمی که مدیریت جامعه را به عهده گرفته  ــی امام)ع(،حاکم اس ــاس تفکر سیاس پس براس
ــت،موظف است اداره همه ابعاد جامعه را از تنظیم حیات طبیعی افراد و گروهها گرفته  اس
تا امکان پذیر ساختِن ورود به حیات معقول و رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و کمال 

ربوبی را عهده دار شود.
ــه ی مردم و  ــرافتمندانه و کرامت مداران ــر تامین ش ــاد حضرت)ع(مبنی ب ــن اعتق همچنی
ــاله در اندیشه ی ایشان بود و همواره  ــی از اهمیت این مس توجه به رفاه عمومی آنان ناش
ــی  ــت مردم،از هیچ کوشش خود در راه نیل به این مقصود،در راه فقرزدایی و تامین معیش
ــتند که:»آبادانی و تامین رفاه  ــاله را اینگونه می دانس ــذار نمی کردند و دلیل این مس فروگ
ــایش و راحتی پدید خواهد  ــت که در سایه ی آن،آس ــالتهای انبیاس از اوامر الهی و از رس
ــه رفاه عمومی جز با  ــوی دیگر نیز معتقد بودند ک ــوار،ج40،ص327[.از س آمد«]بحاراالن

توزیع عادالنه و به حق ثروتها و درآمدهای جامعه تحقق پذیر 
نیست.امام)ع(این امر را از وظایف و اهداف زمامداران حکومت می شمردند.بدین ترتیب 

رشد دادن و بالنده کردن
ــمی از وظایف و اهداف  ــوی و روحی و جس ــای مختلف مادی و معن ــردم،در جنبه ه م

حکومت است.
- لزوم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

ــی امام صادق)ع(لزوم تعلیم و  ــه سیاس یکی دیگر ازمهم ترین اهداف حکومت در اندیش
ــد.چرا که در نظام تفکرات ارزشمند ایشان،توسعه  تربیت و آموزش و پرورش مردم میباش
ــعه ی اقتصادی بدون  ــعه ی اقتصادی،تقدم دارد زیرا افزون بر اینکه توس فرهنگی بر توس
ــت،جامعه ی خفته و در جهل فرورفته،نه از امکانات و زمینه  ــعه فرهنگی ممکن نیس توس
ها و بایسته های اقتصادی برخوردار است و نه بر چگونگی بهره وری از آن،چیره و نه بر 
ضرورت بهره وری و استفاده از آن،آگاه.پس توسعه ی فرهنگی و آموزش و پرورش،نیاز 
ــِت تن؛و روشن است که نیاز جان و  ــانی است و توسعه اقتصادی،خواس جان و ِخرد انس
ــم و تن مقدم است.چنانکه آموزه های اسالمی نیز،دانش را پایه و اساس  خرد بر نیاز جس
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ــان می داند و بر این  ــه ی خوبیها و کامیابیهای مادی و معنوی و معیارارزش یابی انس هم
ــه ی همه ی بدیها و ناکامیهاست.»قیمه کل امری  ــاس است که معتقد است جهل ریش اس
ما یعلمه؛ارزش هر انسان به اندازه ی چیزی است که می داند«]علم و حکمت در قرآن و 

حدیث،ص30[و نیز»دانش پایه ی هر خوبی و نادانی پایه ی هر بدی است«]همان[.
ــد و تعالی فرد و جامعه  ــتند با تربیت می توان زمینه رش امام صادق)ع(همچنین اعتقاد داش
را فراهم کرد تا استعدادها و توانایی ها در جهت کمال مطلق شکوفا شود.ایشان این مساله 
را از واجبات و وظایف مهم بر عهده حکومت میدانستند و می فرمودند:»بر حاکم و رهبر 
ــالم و ایمان را تعلیم دهد- ایشان را در  ــت که بر اهل والیت خویش حدود اس واجب اس

مسیر تربیت اسالمی قرار دهد- «]بحاراالنوار،ج42،ص155[.
این مساله تنها در اندیشه ی حضرت به صورت تئوری باقی نماند،بلکه اسناد تاریخی نشان 
می دهد که امام صادق)ع(به رشد حوزه های علمیه و گسترش علم و آگاهی و نیز ارشاد 
و هدایت آحاد مردم و سوق دادن آنها به قرآن وسیره ی پیامبراعظم)ص(و همچنین تعلیم 
ــمندان  ــبهات و تربیت عالمان،اندیش و تربیت آنان و نیزمبارزه با انواع نادانیها،جهالتها و ش
ــاگردان توجه فراوان نشان دادند؛بگونه ای که»تعداد تربیت یافتگان این مکتب بالغ بر  و ش
ــده است«]پیشوایی،سیره پیشوایان،ص369[؛بگونه ای که هریک از  چهار هزار نفر ذکر ش
آنها را در رشته ای که با ذوق و قریحه ی او سازگاری بود،تشویق و تعلیم می نمود و در 
نتیجه هرکدام از آنها در یک یا دو رشته از علوم مانند حدیث،تفسیر،علم کالم و امثال اینها 

تخصص پیدا می کردند]یافعی،مراه الجنان،ج2،ص304[.
ــادات مردم تالش  ــه و اعتق ــات خویش برای ترقی اندیش ــام صادق)ع(طی دوران حی ام
بسیارنمودند وبامناظره های علمی بااهل کتاب ونحله های فکری و فِرق گوناگون،موجبات 
ــکیل محافل  اعتالی معرفت و بینش دینی این افراد را فراهم می آوردند.آن حضرت با تش
ــالم و فرهنگ اهل بیت پرداخت و به ایرادات  علمی،کالمی و حدیثی به دفاع از اصول اس

و شبهات فِرِق مختلف پاسخ می دادند]منتظرالقائم،تاریخ امامت،ص216[.
     شمار مناظرات امام صادق)ع(با اهل کتاب و نمایندگان اهل رای و قیاس،زنادقه،غالت،جاعالن 
ــت]بحاراالنوار،ج47،ص16[که مباحث این مناظرات  ــیار اس حدیث،معتزله،صوفیه و...بس
ــات خداوند،نبوت،معاد،عدل،احکام،عالم  ــد و صف ــاره ی آفرینش جهان،توحی علمی درب

نجوم،تفسیر آیات و...بود]همان،ص216[.
امام صادق)ع(افزون برشرکت درمناظرات عمومی ومجالس علمی در منزل خود و مسجد 
نیز پذیرای بسیاری از مشتاقان و پیروان خویش می شد،مردمان و شاگردانی که ازشهرها و 
روستاهای دور و نزدیک چون:کوفه،بصره، واسط،حجاز و امثال اینها و از طبقات گوناگون 



64

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــب معارف علمی و دینی و حل شبهات  برای زیارت آن حضرت وگرفتن راهنمایی و کس
ــد]حیدر،االمام الصادق  ــتر می ش ــائل گوناگون می آمدند و تعداد اینان هر روز بیش ومس

والمذاهب االربعه،ج2،ص38؛به نقل از:سیره پیشوایان،ص360[.
- قانون گرایی و پرهیز از قانون گریزی

ــی است  ــته به وجود کس ــت و قانون وابس از نظر عقلی،زندگی اجتماعی نیازمند قانون اس
ــر برای حاکم  ــع و اجرا کند.حال اگر بپذیریم که حکومت نیاز ضروری بش ــه آن را وض ک
ــت،»هدف حکومت«بر»هدف قانون«انطباق می یابد و این سخن  کردن قانون در جامعه اس

پذیرفتنی است که هدف حقوق،به تعبیری همان هدف دولت است.
ــاهد گرفتن حق  ــرای قانون خدا«را هدف حکومت می داند و با ش ــام صادق)ع(نیز»اج ام
ــلطه و ریاست نباید زمام امور  ــتمدار،به انگیزه ی س تعالی اعالم می کند که حاکم و سیاس
ــزی پرهیز نماید تا از این  ــت گیرد؛بلکه باید خود قانونگرا بوده و از قانون گری ــه دس را ب
طریق،موازین الهی را بر پا و شرع را پاس بدارد و هر چیز را در جای خود نهد و حقوق 
ــت  ــخگو اس ــاند.چرا که قانون گرایی از ویژگیهای نظام قانونی و پاس افراد را به آنان برس
ــاون در آن تجلی عینی  ــت که دو اصل عدالت و تع ــی مطلوب،نظامی اس ــام اجتماع و نظ
ــت و اصل عدالت،تکاثر و افزون  ــاز همزیستی مسالمت آمیز اس  یابد.اصل تعاون،زمینه س

طلبی ها را مهار می کند.
ــادق)ع(از دیدگاه جزءنگر،قانون  ــر از اهداف حکومت از منظر امام ص ــن یکی دیگ بنابرای
ــرای صحیح آن در عصر امام  ــت.همان عاملی که اج ــی و پرهیز از قانون گریزی اس گرای
صادق)ع(به کمرنگ ترین حالت ممکن دیده می شد؛چرا که درخصوص حاکم شدن این 

وضعیت ازدیرباز بسیاری ازمردم بدلیل اختالف در رنگ،نژاد،قبیله،زبان،
ــکل یکسان در مورد آنان  منطقه،ثروت،مقام و...دچار تبعیض بودند و قانون هیچ گاه به ش

اجرا نگردیده بود.
ــکیل حکومت،همه مردم را  ــام صادق)ع(با وجود عدم تش ــت که ام ــن امر در حالی اس ای
ــان می بیند و معتقد است هرکس،هرگروه  همچون پدران بزرگوارش در مقابل قانون یکس
ــام دهد،باید بدون  ــون گریز زند و جرم و خالفی را انج ــر صاحب منصبی که از قان ــا ه ی
هیچگونه مالحظه کاری سیاسی،اجتماعی وی را محاکمه نمود و جزای خالفش را به وی 

داد]بحاراالنوار،ج42،ص122[.
ــام صادق)ع(اگر حقوق مردم و حاکمان مورد بی اعتنایی قرار گیرد  ــم چنین ازدیدگاه ام ه
ــکار می  ــتم آش ــک بر دیگری اجحاف روا دارند،اختالف پدید می آید،جور و س ــر ی و ه
گردد،فساد در دین راه می یابد،راه روشن سنت متروک می ماند،به هوا و هوس رفتار می 
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شود و احکام تعطیل می شود.
ــی امام صادق)ع(،تنظیم حقوق شهروندان  ــالمی در اندیشه سیاس پس غایت حکومت اس
ــا اجرای صحیح قانون  ــه زمینه ی تحقق احکام الهی را ب ــت ک و دولتمردان،بگونه ای اس
ــاس با رعایت  ــترد و بر این اس ــی قانون گرایی و پرهیز از قانون گریزی بگس ــه عبارت و ب
ــنن  ــنتی از س ــادی در دین پدید آید و نه س ــن حقوق،نه ُحکمی تعطیل گردد و نه فس ای
ــاس این اندیشه حکومتی که فقط به»همزیستی و  الهی بر زمین ماند.پس بدون تردید،براس
ــتی«می اندیشد،از چنین دغدغه هایی فارغ است و در قبال»فساد و تحریف در دین  بهزیس
ــی را بدون لحاظ دین و  ــاس تکلیف نمی کند و حقوق اجتماع ــل احکام آن«احس و تعطی

بقای آن می پذیرد.
ــی امام صادق)ع(،قانونگذار واقعی دارای شرایط ذیل  ــاس آموزه های سیاس بنابراین براس

است:
1.قانونگذار باید قبل از هرچیز یک انسان شناس کامل باشد و تمام اسرار وجودی،عواطف 

و خواسته های انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر را بداند.
ــتر ایجاد و پرورش قانون و راههای رسیدن به  ــته باشد،بس 2.قانونگذار باید علم کافی داش
کمال نهایی انسان را بخوبی بداند و آثار قانون را در زندگی اجتماعی بشر به نیکی ارزیابی 
ــته و آثار آن در  کند؛چرا که وضع قانون در زمان حال بدون توجه به بنیادهای آن در گذش

آینده کافی نیست.
ــتباه نشود،درعین  ــد،مرتکب خطا و اش 3.قانونگذار باید ازصالحیت اخالقی بهره مند باش
مهربانی و دلسوزی قاطع و بااراده باشد تا مصالح جامعه را فدای خواسته های خود نکند.
ــی کند؛چرا که منافع  ــخصی خود را لحاظ نم ــذار صالح در وضع قانون،منافع ش 4.قانونگ
شخصی در هر حال در اندیشه و انگیزه او اثر می گذارد.اگر همت کند از تاثیر آگاهانه آن 

اجتناب کند از آثار ناخودآگاه آن امکان ندارد مصون بماند.
ــد؛یعنی قانونگذار باید قانون را بر  ــفاف و دارای ضمانت اجرا باش 5.قانون باید عملی،ش
مبنای مصالح واقعی و نفس االمری وضع کند؛زیرا بدون پشتوانه نمی تواند به حال جامعه 

مفید باشد.
3(روش حکومتداری

ــت در عرصه سیاست،سوال  ــی اسالم که مبتنی بر اندیشه ی دینی اس ــفه ی سیاس در فلس
اساسی این بوده است که»چه کسانی باید حکومت کنند«؟

ــده های میانه اسالمی وعصر مشروطیت  ــنتی از یونان باستان تا س ــوال در تفکر س این س
همچنان در اندیشه ها،
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ــوی سعادت رهنمون  ــوند،جامعه را به س ــد که اگر حکیمان حاکم ش چنین تحلیل می ش
ساخته،همواره جامعه آرمانی»مدینه فاضله«محقق خواهد شد.

اندیشه وران سیاسی اسالمی،همچون فارابی،اخوان الصفا و دیگر اندیشمندان به پیروی از 
ــفی یونانی به ویژه»افالطون«اینگونه نظرسنجی میکردند که در هیات اندام وار  ــنت فلس س
جامعه،دانشمندان و حکیمان،عناصرواال و برترجامعه را تشکیل میدهند و از آگاهیهای الزم 
همراه بامدیریت اجتماعی برخوردارند.اگر اینان)فاضالن(زمام امور را به دست گیرند،قطعا 
ــوی سعادت سوق می دهند و افراد جامعه،شاهد خوشبختی خواهند بود.و  جامعه را به س
همواره از طرح یک جامعه آرمانی سخن می گفتند که اگر چنین باشد،چنان خواهد شد و 
شاید اندیشه سیاسی اسالم نیز این نظریه را تایید می کرد که امامت صالحان و پرهیزگاران 
را نوید می داد.اما هرگز در ذهن و اندیشه این حکیمان و سیاست ورزان،این سخن خطور 
نمی کرد که»چگونه و با چه روشها،متدها و مالکها باید حکومت کرد«وچه مکانیسم هایی 
در روند حکومت،مشروع ومقبول بوده و چه مکانیسم هایی)ابزاری(مطرود و نامقبول می 

باشد؟
ــد و نوشته های ژان  ــت مغرب زمین مطرح ش ــه ابتدا در ذهن اهل سیاس گرچه این اندیش
ــو،هاپیزر،ولتر، بنتام و منتسکیو در»روح القوانین«طرح مفصل آنها را تئوریزه می  ژاک روس
ــتبداد«تئوری تفکیک قوا،نظام پارلمانی و انتخاب و رای گیری  کردند و برای مبارزه با»اس
ــکل و محتوای این اندیشه که چه کسانی باید حکومت کنند  ــتند،اما ش را صواب می دانس
ــد در متون دینی و نیز ــهایی باش ــتوار بر چه اصولی و ارزش  و روش حکومتداری آنها اس
ــه امام صادق)ع(وجود  ــی پیامبراکرم)ص(،ائمه)ع(و از آن جمله اندیش ــوزه های سیاس آم

داشته است.
ــی امام صادق)ع(در باب روش حکومت  ــه سیاس حال به مهمترین این آموزه ها در اندیش

داری به عنوان بخش نهایی و پایانی این چارچوبها اشاره خواهد شد.
- نگاه های آخرت مدارانه به سیاست

ــی ها و رفتارهای مدبرانه سیاسی که امام صادق)ع(در شکلگیری و  ــاب کش در ورای حس
ایجاد روشهای مورد

ــتن از آن در  ــود جس ــی خویش معتقد به س ــه ی خود در جامعه در تفکرات سیاس عالق
ــی یک حاکم  ــن افقی متفاوت از عملکرد سیاس ــود،در نظر گرفت ــت داری ب روش حکوم
ــن افق در هیاهوی  ــی امام صادق)ع(ای ــت.در آموزه های سیاس در روش حکومتداری اس
ــود؛بلکه بازتابی است از اینکه حاکم،افزون بر تدبیر  تحوالت روزمره جامعه تصویر نمیش
ــی خود در  ــا باید نگاهی غایتمدارانه به آخرت و انعکاس عملکرد سیاس ــی امور دنی منطق
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دار باقی اعمال دارد.به عبارت بهتر،درک رفتار سیاسی حاکم فقط در چارچوب مقتضیات 
ــه انتخاب هایی که  ــت و باید در تحلیل تصمیم گیریهای وی،ب ــی جامعه،کامل نیس سیاس
ــیره بی گمان،نیرنگ  ــت نیز توجه نماید.در این س ــق ماورای طبیعی در آنها نهفته اس عالی
ــانی  ــت که بتوان آن را خدایی یا انس ــازی و زورمداری از روش های حکومتداری نیس ب
ــر باز زند. ــیوه ها س ــت؛از همین رو،امام)ع(از حاکم می خواهد تا از پذیرش این ش دانس
ــازد.آخرتی که  ــتگی با دنیا مطرح س ــی عمیق تر،آخرت را در پیوس به تعبیر دیگر،در بینش
ــت،تداوم و بازتاب تحوالتی است که در دنیا شکل می گیرد. ــه ایشان مطرح اس در اندیش
ــی دخالت نداد؛به  ــد این بینش،نمی توان عالیق و منافع آخرتی را در عملکرد سیاس از دی
ــت که بازتاب آن  ــی حضرت)ع(نیرنگ از آن جهت مردود اس همین جهت در تفکر سیاس
در آخرت،رسوایی و عذاب است.همانگونه که امام علی)ع(نیز می فرماید:»لکل غادر لواء 
ــناخته می  ــت که با آن ش یعرف به یوم القیامه؛روز قیامت برای هر نیرنگ بازی پرچمی اس

شود«]نهج البالغه،خطبه200[.
- پایبندی به پیمان،تداوم دهنده ی حیات جامعه

ــیدن به حکومت و قدرت،به مردم وعده های دروغ  ــتمداران برای رس ــیاری از سیاس بس
ــیان به  ــند.همانگونه که عباس می دهند و از این راه مردم را می فریبند و به قدرت می رس
ــرکوبی عمال بنی امیه،چنین وانمود میکردند که برای رفاه و  ــیدن به قدرت و س مجرد رس
ــیاری  ــالش خود را می کنند و در این راه به مردم وعده های بس ــایش مردم همه ی ت آس
ــد که خلفای این خاندان نیز در صدد تحقق هیچ یک از  ــکار ش دادند،اما پس از چندی آش
وعده های خود نیستند.در واقع عملکرد عباسیان همچون امویان در دوران امام صادق)ع(
ــط عبداهلل بن محمد مشهور به سفاح و نیز ابوجعفر مشهور به منصور دوانیقی،نه تنها  توس
 برای عامه ی مردم منفعتی نداشت،بلکه به تدریج بر میزان خراج و بیگاری آنان نسبت به 

دوره های پیش افزود.
ــرداری به عنوان یکی از  ــت ک ــتگویی و راس از دیدگاه امام صادق)ع(نیز عهدَمداری،راس
روش های حکومتداری است که ضمانتهای الزم را برای تداوم میان جامعه پدید می آورد.

بنابراین فارغ از ماهیت طرف مخاصمه،باید به عهدها و قراردادها پایبند ماند.
ــور دوانیقی مبنی بر  ــا خطاب به منص ــبیه غیرتلویحی،اما گوی ــادق)ع(در یک تش ــام ص ام
ــاره  ــفاح اش ــردن قول ها و وعده های او و خلیفه ی پیش از خودش یعنی س ــی نک اجرای
ــای به عهد پایبند  ــبات و روابط اجتماعی خود،بر وف ــرکان نیز در مناس دارد که»حتی مش
بودند«]بحاراالنوار،ج12،ص110[.این تشبیه از آن جهت اهمیت دارد که مشرکاِن جاهلیت 
بگونه ای شگفت انگیز،هر آنچه را به تنهایی برای پاشاندن جامعه کفایت می کرد،بصورت 
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ــعله خیز،سرزمینی انسان  کامل در محیط خود گرد آورده بودند.فقری فالکت بار،جهلی ش
ستیز و جنایت هایی وحشت آور چون زنده به گور کردن دختران،فقط بخشی از واقعیت 
های دوران جاهلیت است؛با این حال،آنچه به آنان اجتماع و ارتباط می بخشید،عهدمداری 

بود.وفای به عهد،واپسین خاکریز تداوم حیات اجتماعی مشرکان بوده است.
ــفه ی عهدمداری می پردازد؛چرا که نادیده گرفتن  ــبیه به بیان فلس امام صادق)ع(با این تش
ــی در جامعه پیامدهای تلخی همچون:پراکندگی،بی اعتمادی و بی هویتی  این اصل اساس
ــقوط و انحطاط حکومت ها و تمدنها منتهی  ــت و در نهایت به س را به دنبال خواهد داش

خواهد گشت.
ــن عهد- به ویژه  ــام صادق)ع(،نادیده گرفت ــی ام ــت که بنابر آموزه های سیاس بدیهی اس
ــم پروردگار و محرومیت از برکتهای الهی خواهد شد]اصول  ــبب خش پیمانهای الهی- س
کافی،ج2،ص373[.همان گونه که تاریخ گواه است بنی اسرائیل و اهل کتاب در اثر پیمان 
ــکنیهای پیاپی،خود را به زحمت افکندند و دچار نفرین و عذاب پروردگار گشتند.قرآن  ش
کریم نتیجه ی عهدشکنِی یهود را اینگونه بازگو می کند:»فبما نقضهم میثاقهم لعناهم...؛پس 

به سزای پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم«]مائده/13[.
- ضرورت محور قرار دادن اخالق در سیاست

مطالعه ی ادبیات سیاسی،گویای آن است که تحلیل و ارزیابی رابطه اخالق با سیاست،در 
سه سطح انجام گرفته است:

ــمندان دوره ی رنسانس،دیواری  ــماری از دانش - جدا بودن حوزه ی اخالق از سیاست:ش
ــت و اخالق کشیده و معتقد شدند:از آنجا که هیچگونه ترتب منطقی میان این  میان سیاس
ــت،دخالت هریک در حوزه  ــت و هرکدام را حوزه ای جداگانه در کار اس دو برقرار نیس
ــت،در  ــت.اگر رابطه ی محکمی را که میان مذهب و اخالق برقرار اس ی دیگری ناروا اس
ــیح باید  ــیح را به مس نظر بگیریم،این جمله ی معروف که کار قیصر را به قیصر و کار مس

واگذاشت،تفسیر خود را در چارچوب این دیدگاه،باز می یابد.
- اخالق در خدمت سیاست:به گواهی تاریخ،رفتار سیاسی بسیاری از حکمرانان بر محور 
ــتفاده ی ابزاری از اخالق در مسیر دست یابی به اهداف سیاسی بوده است.حتی برخی  اس
از متفکران مانند ماکیاول این رفتار را تئوریزه کرده و به ترسیم افقی دست زدند که در آن 
می توان از اخالق برای دست یابی به هدفهای سیاسی بهره جست؛بی آنکه التزامی اخالقی 

را در اهداف سیاسی روا دانست.
ــه ی جدایی  ــه اندیش ــدگاه از آن جهت که ب ــن دی ــت اخالق:ای ــا محوری ــت ب  - سیاس
ــدگاه اول و از آن روی که در تزاحم  ــد،از دی ــت تن نمی ده ــوزه های اخالق و سیاس ح
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سیاست و اخالق،اصالت را به اخالق می بخشد،از دیدگاه دوم تمایز می یابد.
با مطالعه ی اندیشه های امام صادق)ع(در باب سیاست،می توان دیدگاه سوم را به صورت 
شفاف در قالب مبنای فلسفی گفتارها و رفتارهای حضرت)ع(در این رابطه مشاهده کرد.

ــت تمایز می بخشد،این ویژگی است که رفتار وگفتار  آنچه اخالق گرایی امام را در سیاس
ــی او از دو سو،دل در گرو اخالق داشت:از یکسو،اهدافی اخالقی را پی می گرفت  سیاس
ــاختهای اخالقی تحکیم می  ــت یابی به این اهداف را بر زیرس ــوی دیگر،راه دس و از س
بخشید.به سخن دیگر،هم هدفها و هم روشهای دست یابی به آنها،ماهیتی اخالقی داشتند.
ــت آمد،او کرامتهای  ــی پیش گفته از امام صادق)ع(بدس ــه که از رفتارهای سیاس همانگون
اخالقی را در عمل به نمایش می گذاشت و از وسیله های غیراخالقی،حتی برای هدفهای 

اخالقی بهره نمی گرفت.
ــرت)ع(در روش حکومتداری،حاکم نباید  ــی حض با گرایش به این آموزه در آموزه سیاس
ــیری  ــیدن به هدفهای اخالقی میتواند گاه مس ــطحی نگری برای رس تصور نماید که با س
ــیله های غیراخالقی،به فضای سیاست  ــت یازیدن به وس غیراخالقی را بپیماید؛چرا که دس

جوی ضداخالقی می دهد.در نتیجه،نه تنها به تحکیم اخالق کمکی
ــید. ــتاب خواهد بخش ــن فرآیند حتی به اخالق گریزی نیز در جامعه ش ــود،که ای نمی ش
ــداری خویش،مصلحت تحکیم و  ــی که در روش حکومت ــت مداران به دیگر سخن،سیاس
تثبیت هدف های اخالقی را گاه در دست زدن به عملهای ضداخالقی می جویند،خود به 
مروجان اخالق گریزی تبدیل خواهند شد.از همین جا می توان دریافت که چرا در سلوک 
ــت را به مثابه هدفی متعالی می  ــه امام صادق،با آنکه اخالقی کردن فضای سیاس و اندیش

نگریست دست یابی به این هدف را با ابزار سوءظن سیاسی صالح نمی دانست.
- توسعه ی زمینه های حق گرایی و خیرخواهی در میان امت اسالمی

ــاس مبانی توحیدی در تفکرات سیاسی خویش،اعتقاد داشت که حاکم  امام صادق)ع(براس
ــد که نه تنها  ــه دنبال اموری باش ــش باید همواره ب ــداری خوی ــالمی در روش حکومت اس
ــوی هدف اصلِی خلقت و آفرینش انسان هدایت نماید؛چرا  خود،بلکه کل جامعه را به س
که سعادت و انسانیت انسان در گرو پیروی از واقعیات عالم هستی و هم سو شدن با نظام 

آفرینش است؛نظامی که سنن و قوانین آن به طور یکسان بر همه جاری است و گذشت
زمان در آن تغییری ایجاد نمی کند و تاریخ گذشتگان از نشانه ها و دالیل بارز آن است.

ــعادت انسان  حضرت)ع(در این عرصه همچون پدران خویش،به خوبی دریافته بود که س
در گرو اطاعت از حقایق و دستوراتی است که در قالب شرایع حقیقی آسمانی نازل شده 

و کامل ترین آنها در شریعت و دین اسالم
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 تجسم یافته است.از این جهت،در اندیشه ی سیاسی امام)ع(گرایش به حق نگری وحفظ 
دستورات دینی، و از آن جمله خیرخواهی امت اسالمی و حتی اقلیت های دینی در روش 
ــوردار بوده و مقدم بر همه چیز  ــالمی از اولویت خاصی برخ حکومتداری برای حاکم اس

حتی تمایالت شخصی می باشد.
ــاز تحقق  ــام صادق،حاکم باید تمام فعالیتهای حکومتی خویش را،زمینه س در تفکرات ام
عینی این نوع گرایش ها بداند و اصوال میزان معنی دار بودن فعالیت های حکومتی وی به 

میزان گرایشهای حق نگری و باطل زدایی بر می گردد.
آموزه های آن بزرگوار در این زمینه نیز بسی تامل برانگیز است؛چرا که در طول تاریخ نیز 
ــیدن به منصب حکومت،از حقگرایی و حق مداری و  کم نبودند حاکمانی که پیش از رس

خیرخواهی انسانها سخن می گفتند،
اما وقتی که به حکومت می رسیدند،منافع شخصی و گروهی و مسلکی آنان با شعارهایشان 

رویاروی میشد،پس تاویل ها و توجیه ها،حق را به مسلخ می برد.
ــتثنی نبوده و مردم از این  ــام صادق نیز از این قاعده مس ــه که جامعه ی عصر ام همانگون

وضعیت رنج می بردند.
تاریخ گواه است جامعه با روی کار آمدن خلفای بنی عباس چنین می پنداشتند که تسلط 
ــت،اما خیلی زود دریافتند که پایه اجتماعی حکومت آنان  اعراب بر جامعه خاتمه یافته اس
در زمان خلفای بنی امیه پی ریزی و مستحکم شده است.دستگاه خالفت عباسیان گسترش 
ــد که در هیچ یک از ادوار تاریخی اسالم مانندی  ــت و چنان تشریفاتی ش روزافزونی داش
ــت.البته بدیهی است که بارسنگین این هزینه ها بر دوش کشاورزان،کارگران و دیگر  نداش

طبقات محروم و کم درآمد جامعه بود.
از باب نمونه:منصور عالوه بر ستمگری،فوق العاده پول پرست،بخیل و تنگ نظر بود و در 
میان خلفای عباسی در بخل و پول پرستی،زبانزد عام و خاص بود،بطوریکه در کتب تاریخ 
ــتانها نقل کرده اند.ولی سختگیریها و  ــتی افراطی او داس درباره ی تنگ نظری و مال دوس
فشارهای مالی و تضییقات طاقت فرسای اقتصادی او،تنها با عامل بخل و دنیاپرستی قابل 
ــالمی را فلج کرد و مردم  ــت،زیرا او در زمان خالفت خود،اقتصاد جامعه ی اس توجیه نیس
ــلمانان را در خزانه ی دربار خالفت  ــتی ساقط نمود.او نه تنها اموال عمومی مس را از هس
ــایش مردم  ــج ِگرد آورد و از صرف آن در راه عمران و آبادی و رفاه و آس ــه صورت گن ب
ــت مردم بود،به زور از آنها گرفت و برای احدی مال  خودداری کرد،بلکه آنچه هم در دس
ــت،به طوریکه طبق نوشته ی برخی از مورخان،مجموع اموالی که از  و ثروتی باقی نگذاش

این طریق جمع کرد،بالغ بر هشتصد میلیون درهم می شد]تاریخ یعقوبی،ج3،ص125[.
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از سویی دیگر،بی عدالتی ها و اندیشه ی متعصبانه ی برتری عرب بر عجم- که از سوی 
ایشان بر مردم اعمال می شد- بیش از پیش بر ناخشنودی آنان از بنی عباس افزود و همین 
ــبب شد که به تدریج قیامها و شورشهای متعددی حتی پس از عصر امام صادق)ع( امر س

در والیات مختلف به ویژه منطقه خراسان روی دهد.
آیا در چنین وضعیتی با اعمال سیاستهای این چنینی از سوی حاکمان عباسی چه زمان امام 
ــهای حکومت داریشان،می توان انتظار حق گرایی،حق  صادق)ع(و چه پس از آن در روش

مداری و خیرخواهی در میان امت اسالمی را مشاهده نمود؟
- مشارکت مردم در شکل گیری و هدایت سیاسی جامعه

بهترین نظام ها و بزرگ ترین شخصیت ها در صورتی که به استبداد رای روی آورند و از 
اصل مشاوره روی برگردانند،بطور قطع رو به نابودی خواهند نهاد و این حقیقتی است که 
ــت:»هرکس استبداد رای  ــاره و بلکه به آن تصریح کرده اس آموزه های دینی بارها به آن اش

ورزد،نابود خواهد شد«]نهج البالغه،حکمت161[.
 پس بر این اساس اسالم به همگان سفارش می کند که اصل مشاوره را در زندگی خویش 
ــی که از  ــتقبل وجوه آالراء عرف مواقع الخطاء؛کس بکار گیرند و به آن عمل کنند:»من اس
افکار و آرای دیگران استقبال کند،موارد اشتباه و خطا را می شناسد«]همان،حکمت173[.

ــام صادق،پذیرش  ــی ام ــه سیاس بنابراین،یکی دیگر از روش های حکومتداری در اندیش
ــارکت مردم در شکل گیری و هدایت سیاسی جامعه از سوی حاکم اسالمی است؛چرا  مش
ــاوی با عدم انحراف حاکم در طول دوران  ــه از دیدگاه حضرت)ع(اجرای این اصل مس ک
ــتوراتی که صادر  ــا حاکم در فرامین و دس ــت.به عبارتی همراهی مردم ب ــش اس  زمامداری
می کند،امکان کنترل و نظارت را میسر می سازد.این حوزه نیازمند ارتباط تنگاتنگ فکری 
و معنوی و محبت آمیز بین مردم و حاکم است و اصوال موفقیت و عدم موفقیت زمامداران 
ــتگی دارد.از این جهت،حکومت در  ــوع روش حکومتداری بس ــتحکام این ن به مقدار اس
ــد،چرا که با  ــی های رایج در دنیا می باش ــام صادق)ع(،مردمی تر از دموکراس ــه ام اندیش
ــاط دارد و حکومت کامال در  ــری مردم ارتب ــای فک ــات،عقاید و نیازه دلها،افکار،احساس
ــت.در جنبه ی مادی،حکومت برای شخص حاکم به عنوان یک طعمه و  خدمت مردم اس
فرصت برای زراندوزی محسوب نمی گردد و اگر این ارتباط معنوی و هدایت الهی مورد 
غفلت و بی توجهی قرار گیرد اصال حاکم،ولی شمرده نشده و والیت نخواهد داشت.ولِی 
ــی مظالم و گره های مادی و  ــده ی زمینه ی الزم برای عبودیت الهی و نف ــاد کنن خدا،ایج
ــت و  بین والی یا حاکم و  مردم حقوقی متقابل است]زندگانی  معنوی از زندگی مردم اس

امام جعفرصادق،ص210[.
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ــت،حاکم ضمن اولویت دادن به  ــته اس ــی امام صادق)ع(شایس بنابراین در تفکرات سیاس
فرمان حق از مشاوره با خبرگان و همچنین مشورتهای مردمی نیز غافل نباشد.این اندیشه 
حکم می کند که باید از نظریات مردم در برقراری شایسته تر حکومت حق،سود جست.

ــروع جنگ احد با یاران  ــه که از دیدگاه امام صادق)ع(،پیامبراکرم)ص(پیش از ش همانگون
خود درباره ی چگونگی رویارویی با دشمن مشورت کرد.اکثر همراهان،رای خود را بیان 
ــرانجام هم مشاهده شدکه این  ــد وس ــتند و معتقد بودند که اردوگاه،دامنه ی احد باش داش
نظریه پایان رضایت بخشی نداشت.سپس بسیاری به این نتیجه رسیدند که در آینده رسول 
خدا با کسی مشورت نخواهد فرمود؛اما قرآن کریم به عمل به مشورت تاکید دارد،هرچند 
ــع این عمل از  ــد.چرا که در مجموع مناف ــودمند نباش ــی از موارد س ــه ی آن در برخ نتیج
زیانهایش بیشتر است و تاثیری که در پرورش فرد و اجتماع و ارتقای شخصیت آنها دارد 

قابل تصور نیست.
در فرمایشی امام صادق)ع(به نقل از رسول خدا)ص(پیرامون این مساله فرمودند:»ما شقی 
عبد قط بمشوره و ال سعد باستغنا؛هیچ کس هرگز بر اثر مشورت بدبخت و با استبداد رای 

خوشبخت نشده است«]بحاراالنوار،ج17،ص143[.
ــهای حکومتداری،حاکم جامعه ی  ــت از منظر امام صادق)ع(در روش پس توجه به سیاس

اسالمی را به چهار اصل هدایت می کند:
1.دوری از اعمال فشار و توسل به زور

2.دوری از استبداد رای توسط حاکم و کارگزار در جامعه
3.محبت و مهرورزی به انسانها

4.حفظ اصل کرامت انسانی.
- رعایت اصل هدایت گری در عین قاطعیت با مخالفین

ــا مخالفین از یک  ــی امام صادق)ع(،رویارویی ب ــلوک سیاس در روش حکومتداری در س
ــت و حاکم و زمامدار جامعه باید ضمن اینکه از یک  ماهیت هدایت گرایانه برخوردار اس
روشنگری حقیقی برخوردار است و مسیرهای انحرافی را تشخیص می دهد،در عین حال 
ــانها را در حکومت خویش فراموش ننماید و هر حرکتی را که  ــاد انس اصل هدایت و ارش
ــه با آنها اتخاذ می نماید،تنها به جهت رهایی آنها از تاریکی ها و بدبختی های  ــرای مقابل ب

ناشی از انحرافات موجود باشد.
محقق شدن این امر در حکومت مبتنی بر دو اصل است:

- گفتگو
- مباحثه و احتجاج
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این مرحله از مهم ترین و اصلی ترین مراحل مواجهه ی حاکم با مخالفین و دشمنان است 
و تا زمانی که طرف مقابل دست به شمشیر نبرده و راه جنگ و ستیز را بر راههای مسالمت 

آمیز ترجیح نمی دهد،قائل به گفتگو،مذاکره و بعضا مناظره با اوست.
همانگونه که امام صادق)ع(با وجود آنکه هیچگونه ِسمت و پُست حکومتی نداشت،اما به 
عنوان رهبر الهی با بهره جستن از اصل هدایتگری در عین قاطعیت در تمامی مناظرات و 

مباحثات شرکت می نمود]بحاراالنوار،ج10،ص165وج25،ص321[.
نوع برخوردهای امام صادق)ع(با مخالفین و پیروزی ایشان در تمامی مناظرات و مجالس 
ــی  ــان در مغالطات جدلی یا بنا نهادن آنها مبتنی بر روش ــث و گفتگو،بدون ورود ایش بح
خشونت آمیز و غیراخالقی موید این موضع می باشد؛بگونه ای که در پایان هریک از این 
ــیاری از افراد لب به تصدیق و  ــات به لحاظ برخوردهای رافت آمیز حضرت)ع(بس جلس

تحسین ایشان می گشودند و چه بسا به دین اسالم گرایش پیدا می کردند]همان[.
ــه و سلوک سیاسی امام صادق)ع(به واقع همان اصلی است که خداوند به موسی و  اندیش

هارون در رابطه با فرعون توصیه نمود:»فقوال له قوال لینا لعله یتذکر او یخشی«]طه/44[.
- تالش برای همدلی و وحدت جامعه

ــطح جامعه  ــهای مهم حکومتداری تالش برای همدلی و وحدت مردم،در س یکی از روش
ــود و هم با نظام  ــد،هم با خ ــردم،در جامعه ای که از وحدت برخوردار باش ــت.زیرا م اس
ــی حاکم بر کشور،احساس همبستگی بیشتری می کنند و به موقع،در دفاع از مصالح  سیاس
ــان می دهند و تهدیدها را دفع میکنند و در نتیجه از امنیت که  و منافع عمومی،واکنش نش

حق طبیعی هر جامعه است،برخوردار می گردند.
تاریخ نشان داده است که قدرِت دفاعِی یک ملت،در برابر هرگونه تهدیدی،با وحدت آنها 
ــالمی  رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ دارد.نمونه ی عینی و تاریخی این واقعیت،جامعه ی اس
ــالم است ک چون وحدت از آن جامعه رخت بربَست،سایه شوم ناامنی بر آن  در صدر اس
ــد و هیچکس در درون آن جامعه،در امنیت نبود اما آنگاه که با دمیدن  ــترده ش جامعه گس
ــت،نه تنها امنیت داخلی مسلمانان حفظ شد که امنیت  روح ایمان،وحدت به جامعه برگش

مرزهای آنان نیز تامین گشت.
ــتعانت از کالم نبوی در باب اهمیت  ــی امام صادق)ع(نیز با اس چنانکه در تفکرات سیاس
ــت:»بهترین  ــده اس ــم و کارگزار جهت همدلی و وحدت چنین تبیین ش ــالش یک حاک ت
ــلیقه های گوناگون را زیر چتر  ــتعداد و س ــتند که اس ــانی هس حاکمان و فرمانروایان کس
ــو و هماهنگ را  ــتند که مجموعه همس ــانی هس مدیریت ِگرد آورند و بدترین مدیران کس

متفرق سازند«]نکات موثر در مدیریت کارآمد،ص180[.
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ــای مختلف در جامعه امری  ــه ها،گرایش ها و جریانه ــن تفکرات ناب وجود اندیش در ای
ــه ها و آرمانها در همه ی قشرهای جامعه و همه  ــت و تصور وحدت دراندیش  طبیعی اس

الیه های اجتماع تصوری بس نادرست و غیرواقعی است.
از این رو،در اندیشه ی حضرت)ع(نقطه اتصال جریانهای موجود در جامعه،رهبر و پیشوا 
و حاکم اسالمی است و حاکم به عنوان محوریت امور،برای رهانیدن جامعه از تفرقه باید 
ــی جریانها،گروهها و دارندگان  ــن را بجوید و در ضمن همراه ــای وحدت آفری راهبرده
ــه های مختلف در ضمن تاکید بر تکثر اندیشه های آنها در همسویی آرمانهای واال  اندیش

بکوشد.

نتیجه گیری
با اندکی تامل در بررسی سیاست از منظر امام صادق)ع(مشخص گردید که شرایط جامعه ی 
اسالمی در دوران حاکمان اموی- عباسی از نابسامانیهای فراوان سیاسی،اجتماعی،فرهنگی 
ــی کفایتی حاکمان در ویژگی،اهداف و روش حکومتداری آنان رنج  و اقتصادی به دلیل ب
ــورش،طغیان و نارضایتی مردم از  ــفبار موجب ش ــرایط اس می برد؛تا جاییکه خودِ این ش

وضعیت حاکم گشته بود.
ــاد و هرج و  ــراف و تبذیر،تبعیض و بی عدالتی،فس ــیختگی،ضعف و سستی،اس لجام گس
مرج،دخالتهای بیجای نزدیکان درباری پیرامون خالفت،به کارگماردن افراد فاسد و ناالیق 
و عیاش بر مسند امور مسلمانان،حیف و میل وسیع بیت المال و تقسیم ناعادالنه امکانات 
و منابع و ثروتهای عمومی،پُرخوری فراوان تعدادی انگشت شمار وابسته به دربار خالفت 
ومحرومیت اکثریت جامعه و تسلط سفیهان وفاجران و فرومایگان،رقابتهای سرسختانه بر 
سر احراز قدرت،فشار بر خاندان اهل بیت و نیز بر مردم به ویژه مسلمانان،حبس و شکنجه 
ــی نمودن آنان و دهها موضوع ُخرد و کالن دیگر،از جمله ی اموری بودند که امام  و زندان

صادق)ع(در سه مرحله ی کودکی،جوانی و دوران امامت با آن مواجه بود.
ــی  ــاس می کرد.حس وظیفه شناس ــامانیها را از عمق وجود احس امام صادق)ع(،این نابس
ــی و خدامحوری آن  ــی و حق گرایی و نیز عدالت خواه ــئولیت پذیری،حق خواه و مس
حضرت،موجب شد تا آن بزرگوار با تمام موانع و مشکالتی که از سوی حاکمان اموی و 

عباسی برای ایشان ایجاد می نمودند،جامعه را با تفکرات ناب خویش،تنها نگذارد.
ــلوک  ــرع اخالقی و معنوی بود که پایه های رفتار و س ــا و دهها اصل و ف ــن رو،اینه از ای
ــاله ای چون سیاست،حکومت،ویژگی های  ــت از منظر امام صادق)ع(را در باب مس سیاس

حاکم،اهداف و نیز روش حکومت داری تشکیل می داد.



75

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــردی عقالنی بود که  ــه ی حکومت،رویک ــام صادق)ع(به مقول ــه ام ــر این اساس،اندیش ب
ــانی،ضرورتا نیازمند حاکم و  ــم از دیندار و غیردیندار،به ُحکم ماهیت انس همه جوامع اع
ــم از فاجر یا نیکوکار- بودند تا نیازهای اولیه ی زندگی جمعی را که همان  ــت- اع حکوم
حفظ نظم،امنیت،آرامش،ثبات و دوری از آشفتگی و هرج و مرج بود را در ورای استقرار 

آن تامین نمایند.
ــتمدار متفکر و واقع بین و موحد،به لحاظ نگرش ویژه  امام صادق)ع(به عنوان یک سیاس
اش به سیاست و نیز اهمیت و جایگاه این مساله در سلوک و اندیشه اش و متفاوت بودن 
تفکرات سیاسی ایشان با سایر سیاستمداران که جز صالح و رستگاری نوع بشر مقصودی 
را در سر نداشت،ویژگی هایی را برای حاکم و نیز اهدافی را برای حکومت ضروری می 
ــتند که جدای از تصورات و اندیشه های قاطبه ی مردم بود؛چرا  ــتند و توقعاتی داش دانس
ــهای حاکم بر زندگی  ــان حکومت مطلوب،حکومتی بود که نه تنها ارزش ــه از منظر ایش ک
ــرایط فرمانروایان و رهبران آن از جانب دین تعیین و تعریف میشد،بلکه  ــی و نیز ش سیاس
ــاختار نظام سیاسی و  ــتقرار حاکم در راس هرم حکومت و به طور کلی س ــیوه اس حتی ش
روشهای مدیریت عمومی جامعه نیز به وسیله ی دین تبیین می گشت.پس اجرای آن نیز، 
قطعا باید در دست کسی قرار می گرفت که ضمن آشنایی به تمام احکام الهی و ضروریات 
ــری قدرت زمامداری  ــی باطنی و ظاهری نیز در بکارگی ــانی،از عصمت و لوازم وجود انس
برخوردار باشد و به عبارتی دارای ویژگیهایی چون:عدل،علم و دانش،عقل و خردمندی و 
درایت،مردمی بودن و...باشد تا بتواند با اجرای صحیح احکام،استعدادهای نهفته ی انسانی 

را نیز شکوفا سازد.
ــی امام صادق)ع(،تنها حکومتی را می توان  ــاس این تحلیل در اندیشه سیاس بنابراین براس
ــرایط ویژه ی حاکمان که بدانها  ــت که عالوه بر ش ــروع دانس مصداق واقعی حکومت مش
پرداخته شد و در تمامی نصوص دینی نیز به آنها اشاره شده است،شیوه ی استقرار آنان در 
مسند قدرت،اهداف حکومت و نیز روشهای حکومتداری هم در آن مطابق با الگوی ارائه 
ــه ی حاکم از اهداف خویش در جامعه  ــده در شریعت و دین باشد.به نحوی که اندیش ش
ــوی خالق هستی و زمینه سازی برای تحقق هدف اعالی خلقت انسان  برای حرکت به س
در عرصه ی حیات اجتماعی باشد.یا به تعبیری تدبیر و اداره ی امور جامعه،در مسیر تحقق 

والیت الهی صورت گیرد.
ــی امام)ع(غایت اصلی حکومت اسالمی حفاظت از مردم  پس از این رو،در تفکرات سیاس

در ابعاد و جنبه های مختلف آنان برای تامین سعادت دنیوی و اخروی است.
بنابراین در سیاست از منظر امام صادق)ع(،حاکم اسالمی باید حکومت را برای پی ریزی 
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ــوق  ــوی تکامل مادی و معنوی س ــانی را به س اهداف عالیه ای بخواهد که جامعه ی انس
ــت که تنها از  ــی حضرت از چنان اهمیتی برخوردار اس ــه سیاس دهد؛این اهداف در اندیش
ــاد و  ــالمی،برچیدن آثار فتنه و فس ــهای اس دیدگاه کل نگر)حاکمیت دین و احیای ارزش
ــته  ــتگان،اصالح روابط اجتماعی،اقامه ی حدود الهی(به آن نگریس تفویض امور به شایس
نشده،بلکه از دیدگاه جزءنگر)اجرای عدالت اجتماعی و تسری آن در همه ی جامعه،تامین 
ــم و تربیت و آموزش و  ــد و بالندگی،لزوم تعلی ــت همگانی،توجه به رش ــش امنی و افزای
ــت؛چرا که  ــون گرایی و پرهیز از قانون گریزی(نیز مورد توجه قرار گرفته اس پرورش،قان
ــان در این راستا بر پایه ی ارزشهای  ــت،حکومت و اهداف ایش تلقی حضرت)ع(از سیاس
ــانی استوار است. در نهایت بر پایه ی سیاست از منظر امام صادق)ع(،در روش  الهی- انس
ــانها را با اصول  ــت تا آیین نامه تکامل مادی و معنوی انس ــته اس حکومتداری حاکم بایس
ــان و محور قرار  ــت،پایبندی به پیم ــگاه های آخرت مدارانه به سیاس ــهایی چون:ن و روش
ــی در میان امت  ــق گرایی و خیرخواه ــعه ی زمینه های ح ــالق و سیاست،توس دادن اخ
اسالمی،توجه به مشارکت مردم و رعایت اصل هدایتگری و تالش برای همدلی و وحدت 

جامعه را در نظر بگیرد.
ــت که تمامی چارچوبها در اندیشه سیاسی ایشان به لحاظ نگرش حضرت)ع(به  از اینروس
ــایر سیاست ها است و به بیانی در  ــت و اهمیت و جایگاه آن متفاوت با س مقوله ی سیاس

این اندیشه،سیاست یک هدف میانه است و نه غایی.

منابع :
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2.الکامل فی اللغه و االدب،ابوالعباس محمد بن مبرد،تحقیق:عبدالمجید هنداوی،انتشارات 

دارالکتب العلمیه،بی جا،1419ق.
3.البدایه و النهایه،ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر،انتشارات دارالمعرفه،بی جا،1412ق.

4.الکامل فی التاریخ،ابن اثیر،انتشارات موسسه تاریخ،بی جا،بی تا.
5.اصول کافی،ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی،تصحیح:علی اکبر غفاری،انتشارات 

دارالکتب االسالمیه،تهران،1383ش.
6.الطبقات الکبری،ابوعبداهلل محمد بن سعد،انتشارات داربیروت،بی جا،1405ق.

ــه،ابومحمد عبداهلل بن مسلم بن قتیبه الدینوری،انتشارات مکتبه الحلبی،بی  7.االمه و السیاس
جا،1388ق.



77

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

8.المفردات فی غریب القرآن،ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی،تحقیق:محمدسید 
کیالنی،انتشارات دارالمعرفه،بی جا،1404ق.

9.الفیه بن مالک فی النحو و الصرف،جمال الدین محمد بن عبداهلل بن مالک اندلسی،انتشارات 
دارالکتب المصریه،بی جا،1348ق.

ــاس البالغه،جاراهلل محمود بن عمر الزمخشری،تحقیق:عبدالرحیم محمود،انتشارات  10.اس
دارالمعرفه،بی جا،بی تا.

11.المیزان،محمدحسین طباطبایی،انتشارات اسماعیلیان،تهران،بی تا.
ــارات  قاضی،انتش ــل  دوورژه،ترجمه:ابوالفض ــت،موریس  سیاس ــم  عل ــول  12.اص

امیرکبیر،تهران،1369ش.
13.االمام الصادق و المذاهب االربعه،اسد حیدر،انتشارات دارالکتاب العربیه،بی جا،1390ق.

14.بنیاد فلسفه ی سیاسی غرب،حمید عنایت،انتشارات زمستان،تهران،1377ش.
15.بحاراالنوار،محمدباقر مجلسی،انتشارات حیاه الرضا،تهران،1371ش.

16.تاریخ تحلیلی اسالم،سیدجعفر شهیدی،انتشارات دانشگاهی،تهران،1376ش.
ــیوطی،تحقیق:محمدمحیی الدین  17.تاریخ الخلفاء،جالل الدین عبدالرحمن بن ابی بکر س

عبدالحمید،انتشارات شریف رضی،قم،1370ش.
18.تاریخ صدراالسالم و الدوله االمویه،عمر فروخ،انتشارات دارالعلم،بی جا،بی تا.

ــارات  پاینده،انتش ــم  ــم حسن،ترجمه:ابوالقاس ابراهی ــن  اسالم،حس ــی  ــخ سیاس 19.تاری
جاویدان،تهران،1306ش.

20.تاریخ طبری)تاریخ الرسل و الملوک(،ابوجعفرمحمد بن جریرطبری،تحقیق:محمدابوالفضل 
ابراهیم،انتشارات دارالمعارف،بی جا،1979م.

21.تاریخ یعقوبی،احمد بن ابی یعقوب یعقوبی،انتشارات دارصادر،بی جا،1375ق.
ــعبه  ــین ابن ش ــن بن علی بن الحس ــول،ابومحمد الحس ــول عن آل الرس ــف العق 22.تح

حرانی،انتشارات مکتبه بصیرتی،قم،1394ق.
23.تاریخ امامت،اصغر منتظرالقائم،انتشارات معارف،قم،1384ق.

ــارات مجتمع متوسلین به آل  ــیدجواد میرعظیمی،انتش 24.زندگانی امام جعفرصادق)ع(،س
محمد،قم،1380ش.

ــام  ــی ام ــی و تعلیمات ــه تحقیقات ــارات موسس ــوایان،مهدی پیشوایی،انتش ــیره پیش 25.س
صادق)ع(،قم،1378ش.

ــاری،مقدمه،تصحیح و  ــد خوانس ــم محم ــال الدی ــم و دررالکلم،جم ــرح غررالحک 26.ش
تعلیق:میرجالل الدین حسینی ارموی،انتشارات دانشگاه،تهران،1360ش.



78

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــلم بن الحجاج قشیری،شرح:النووی،انتشارات دارالکتاب  27.صحیح مسلم،ابوالحسین مس
العربی،بی جا،1407ق.

ــرح و تحقیق:قاسم الشماعی  ــماعیل البخاری،ش 28.صحیح بخاری،ابوعبداهلل محمد بن اس
الرفاعی،انتشارات دارالقلم،بی جا،1407ق.

29.قرآن کریم،ترجمه:ناصر مکارم شیرازی،انتشارات قرآن کریم،تهران،1375ش.
30.کتاب العین،ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدی،تحقیق:مهدی مخزومی،انتشارات 

موسسه دارالهجره،قم،1405ق.
ــارات  ــام الدین متقی هندی،انتش 31.کنزالعمال فی االحادیث و االقوال،عالءالدین بن حس

موسسه رساله،بی جا،1409ق.
32.کشف الغمه فی معرفه االئمه،علی بن عیسی االربلی،تصحیح:ابراهیم میانجی،انتشارات 

کتابفروشی اسالمیه،تهران،1381ق.
ــارات  ــان العرب،جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور،تصحیح:علی شیری،انتش 33.لس

داراالحیاءالتراث العربی،بی جا،1407ق.
34.لغت نامه،علی اکبر دهخدا،انتشارات سازمان لغت نامه دهخدا،تهران،1352ش.

35.مروج الذهب،علی بن الحسین مسعودی،انتشارات داراندلس،بی جا،بی تا.
36.مشکاه االنوار فی غرر االخبار،رضی الدین ابوالفضل علی بن ابی نصر الطبرسی،انتشارات 

موسسه نور،بی جا،بی تا.
37.مختصر تاریخ العرب،سیدامیرعلی،اعراب گذاری:عفیف البعلبکی،انتشارات دارالعلم،بی 

جا،1967م.
38.معجم مقاییس اللغه،ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا،تحقیق:محمد هارون،انتشارات 

مکتبه حلبی،بی جا،1389ق.
39.مجمع البحرین،فخرالدین بن محمد طریحی،انتشارات مکتبه المرتضویه،تهران،1365ش.
ــارات کانون اندیشه ی  ــمت زاده،انتش ــت،محمدباقر حش ــی علم سیاس ــائل اساس 40.مس

جوان،تهران،1377ش.
ــه  ــارات موسس ــعد الیافعی،انتش ــان و عبره الیقضان،ابومحمدعبداهلل بن اس ــراه الجن 41.م

االعلمی،بی جا،1390ق.
42.نهج البالغه،ترجمه:محمد دشتی،انتشارات موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین،تهران،1375ش.
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مکتب جعفری
شیوا اسماعیلی1

چکیده:
ــالمی به  ــه جایی حکومت ها از بنی امیه به بنی عباس رهبری جامعه ی اس ــر جاب در عص
ــه ها  ــان در زمانه ایی که اندیش ــیعه بود و ایش ــت امام جعفر صادق )ع( مغزمتفکر ش دس
ــر عقاید خود به بحث و مناظره می پرداختند و هر  ،فرق متفاوت ، مذاهب گوناگون برس
ــتند. ــی اثبات عقاید خویش می بودند،پرچم علم و دانش و مناظره را بر افراش ــدام در پ ک
ــش های آنها چه از  ــخگوی نیازها و پرس ــی و اجتماعی زمان پاس افرادی که فضای سیاس
ــه ای که  لحاظ عقیدتی و چه از لحاظ علمی نبود.در واقع میتوان گفت که مکتب و مدرس
جویندگان علم و کمال بتوانند از آن به معنی کامل بهره جویند وجود نداشت تا آنکه عالم 
آل محمد حضرت جعفر صادق)ع( با در نظر گرفتن شرایط زمانی حاکم بر جامعه اقدام به 
تاسیس چنین دانشگاه عظیمی کرد که از سرتاسر عالم دانشجو پذیرفت.و تشنگان مباحث 
ــیراب گرداند.فعالیتها و اقدامات  کالمی،علمی،فقهی و...... را از دریای عظیم دانش خود س
ــنی میدهد که چطور میتوان از آب گل آلود ماهی  ــان با حاکمان وقت به ما درس روش ایش
ــان و نحوه تشکیل چنین مکتبی میتواند یکی از راههای  ــی ایش  گرفت. درواقع زمانه شناس

1.مدرسه علمیه ریحانه، طلبه سال دوم 1                                                                                                                                      
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ــان از  ــتفاده ایش ــد،قیامی خاموش اما اثرگذار.چگونگی اس قیام بر ضد حکومت وقت باش
ــد. ــده بود وپرورش ذهنهای آماده به واقع یکی از مصادیق عبرت میباش فرصتی که مهیا ش
ــیعیان،عالمانه و نافذ بوده است، اگر افراد  ــت امام صادق)ع(در رهبری مسلمین و ش سیاس
ــت مدارانه به  ــته نگاهی عالمانه و سیاس تنها به دید عبرت آموزی ودرس از تاریخ و گذش

زندگی امام بیندازند  میتوانند نگاهی صحیح از زمانه شناسی را دریابند.

مقدمه:
ــده به بیان مکتب امام جعفرصادق میپردازد.  مقاله ای که در این چند صفحه گردآوری ش
ــالم و علم ودانش را زنده  ــیس این مکتب به نوبه ی خود حیات اس معلم کبیری که با تاس
ــاگردانی چون زراره احادیث پیامبر و  ــت. حتی به گفته خود ایشان با پرورش ش نگه داش
ــد.زندگانی امام صادق با این شرایط زمانی بسیار شیرین می باشد  ــته ش ائمه زنده نگه داش
چراکه ثمره این مکتب حفظ اسالم ناب و پرورش دانش آموختگان کم نظیری می باشد.

ــی بسیار بسیار ناچیز  ــده و کوشش ضرورت اینکه چرا این موضوع عنوان مقاله انتخاب ش
برای آن صورت گرفته، مانند زندگی سایر ائمه میتواند درس آموزی و کسب تجربه باشد. 
اما ازاین دید که امام صادق بابهره گیری از فرصت زمانه رهبری خود را در راستای ایجاد 
ــتفاده از  ــت اس ــان از این دارد که رهبران جامعه باید سیاس مکتب قرار دادند. در واقع نش
ــهید مطهری رویکرد امام را صحیح  ــی را دارا باشند،همانطور که ش فرصت و زمانه شناس
ــلحانه  ــخ به ایرادهای دیگران بیان میکنند که زمانه امام قیام مس و منطقی میدانند و در پاس
نمیتوانسته شکل بگیرد چرا که با همین امر تقیه میتوانسته اند اهداف خود را برای برپایی 

نظام ورهبری دینی اجرا نمایند.
آری هدف از این موضوع نگرش افراد به سیاست از بهره برداری شرایط زمان و پیچیدگی 
ــت دار برای اداره  ــر صحیح و جه ــد و در واقع این تفک ــای زمانه می باش ــا و ابهام ه ه

ومدیریت پیروان می باشد.
ــاختاری استفاده شود. ــاندن جان کالم از چنین س ــده که برای رس ــعی ش  در این مقاله س
ــان در ایجاد  ــرایط ویژه ی فرهنگی زم ــی عصر امام صادق،ش ــی و اجتماع اوضاع سیاس
ــاگردان،دیدگاه اهل سنت  مکتب،تاثیرات این مکتب در افراد و جامعه،تربیت یافتگان و ش
 نسبت به مکتب جعفری،عوامل تهدیدکننده مکتب و نتیجه مکتب تشکیل دهنده این مقاله 

می باشد.
حال آیا این مکتب توانسته نقش خود را به درستی ایفا کند؟ آیا توانسته تاثیر گذار باشد؟ 
درجواب این پرسشها میتوان گفت مکتبی که توانسته فقه شیعه را به خود اختصاص دهد 
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ــد پس قطعا نقش خود را کامال اصولی انجام داده و یقینا نقش  ــازنده فقه جعفری باش و س
ــیعیان فقه خود را مدیون مبارزات علمی امام جعفر صادق)ع( ــته چراکه ما ش نافذی داش
ــته و این افتخار بس که چه منبع و سرچشمه ی غنی و پرباری برای مذهب خود در  دانس
ــیوه تنظیم این مقاله به صورت کتابخوانه ای میباشد.  ــت. است.ش اختیارمان قرار گرفته اس
ــده محمدحسین مظفر کتاب امام  ــندگانی استفاده ش وبه عنوان نمونه از منابع چنین نویس

صادق ج 1و.........                         
شرح حال امام صادق)شیخ مفید،االرشاد،ص51(

در ذکر امام از فرزندان حضرت باقر که پس از او به امر امامت قیام کرد و تاریخ والدت، 
نشانه هاي امامت، مدت عمر و خالفت، زمان وفات، جاي قبر، شماره ي فرزندان و شمه اي 
از احوال آن جناب بدانکه حضرت صادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسین علیه السالم 
ــالم بود، و وصي آن جناب  ــین پدرش حضرت باقر علیه الس از میان برادران خویش جانش
بود که پس از او به امر امامت قیام نمود، و در فضل و دانش سرآمد همه ي برادران گشت، 
ــني مقامش  ــیعه و س ــان نام آورتر، و در قدر و منزلت باالتر، و در میان ش ــه ي آن و از هم
ارجمندتر بود، و مردم تابدانجا از علوم و معارف از آن حضرت نقل کرده اند که سخنانش 
ــهرو دیار زبانزد مردمان گشته، و  ــافران و نام نامیش در هر ش ــه ي راه کاروانیان و مس توش
ــاب علماء حدیث نقل  ــرت بدان اندازه که از آن جن ــک از این خاندان آن حض ــچ ی از هی
ــري نقل نکرده اند، و هیچ یک از اهل آثار و ناقالن اخبار بدان اندازه که از  ــد از دیگ کرده ان
ــرت بهره بردند از دیگران بهره نگرفتند؛ زیرا اصحاب حدیث که نام راویان ثقات  آن حض
آن بزرگوار را جمع کرده اند با اختالف در عقیده و گفتار، شماره ي آنان به چهار هزار نفر 

مي رسد.  
و دلیلهاي روشن درباره ي امامت آن جناب به اندازه اي است که دلها را حیران کرده و زبان 

دشمن را از خورده گیري گنگ و الل ساخته است.  
و والدت آن حضرت در شهر مدینه سال هشتاد و سه بود، و در ماه شوال در سال صد و 
ــن شصت و پنج سالگي از دنیا رفت، و در قبرستان بقیع در کنار پدر  ــت در س چهل و هش

و جد و عمویش امام حسن علیه السالم به خاک سپرده شد.
اوضاع سیاسي و اجتماعي عصر امام صادق)مظفر محمد حسین، امام صادق ج 1، (

ــد که افزون بر حوادث و رخدادهاي سیاسي یک  امام صادق)ع( در عصر و زماني واقع ش
سلسله حوادث اجتماعي و پیچیدگي ها و ابهام هاي  فکري و روحي پس از ورود فرهنگها 
و آیین هاي فلسفي و اندیشه اي از شاهنشاهي هاي ایران و روم، پیدا شده بود. در این زمان 
پاسداري  از سنگرهاي اعتقادي مهمترین امر به شمارمي آمد. مقتضیات زمان  امام صادق)ع( 
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که در نیمه نخست  سده دوم هجري مي  زیست  با زمان  سیدالشهداء)ع( که در حدود نیمه 
نخست  سده یکم بود، بسیار متفاوت  بود.  

ــت در درون کشورهاي اسالمي براي کساني که  مي خواستند به  ــده نخس در حدود نیمه س
ــتگاه خالفت  بود و سایر جبهه ها هنوز پدید نیامده  ــالم خدمت نمایند تنها مبارزه با دس اس
ــالم همه  ــت هنوز آن چنان اهمیتي نیافته بود. حوادث عالم و اس بود و اگر هم وجود داش
ــادگي سده نخست مي  زیستند. اما بعدها این  ــتگاه خالفت  بود و مردم در س مربوط به  دس
ــي، فکري واعتقادي بود. یک نهضت  ــد که مهمترین آنها جبهه هاي علم جبهه ها متعدد ش
ــد. مذهب ها و مکتب هایي در  ــلمانان آغاز ش علمي و فکري و فرهنگي عظیم در میان  مس
ــرایط امام صادق)ع( پرچم فرهنگي و علمي  ــد. در این ش اصول دین و فروع دین  پیدا ش
ــرو گردید. ــگام و پیش ــت و در همه ي صحنه ها پیش ــیعیان را بر افراش ــالم  به ویژه ش اس
ــادق )ع( در مدینه،  ــیله ي حضرت ص ــرفت دانش به وس ــان با نهضت علمي و پیش همزم
ــد، به فکر ایجاد مکتب دیگري افتاد که هم  ــي که از راه کینه و حس منصور خلیفه ي عباس
بتواند در برابر مکتب جعفري استقالل علمي داشته باشد و هم مردم را سرگرم نماید و از 
ــه چیني از محضر امام )ع( باز دارد. بدین جهت منصور مدرسه اي در محله ي »کرخ«  خوش

بغداد تأسیس نمود.  
ــائل فقهي استفاده نمود و  کتب علمي و  ــه از وجود ابوحنیفه در مس منصور در این مدرس
ــتور داد از هند و یونان آوردند و ترجمه نمودند، و نیز مالک را - که  ــفي را هم دس فلس
رئیس فرقه ي مالکي است - بر مسند فقه نشاند ولي این مکتب ها نتوانستند وظیفه ي ارشاد 

خود را چنانکه باید انجام دهند.  
امام صادق )ع( مسائل فقهي و علمي و کالمي را که پراکنده بود به صورت منظم درآورد، 
ــاگردان زیادي تربیت فرمود که باعث گسترش معارف  ــته از علوم و فنون ش و در هر رش
اسالمي در جهان گردید. دانش گستري امام )ع( در رشته هاي مختلف فقه، فلسفه و کالم، 
ــتورهاي دیني است که  ــد. فقه جعفري همان فقه محمدي یا دس علوم طبیعي و... آغاز ش
ــت. بر خالف سایر  ــیده اس ــوي خدا به پیغمبر بزرگوارش از طریق قرآن و وحي رس از س
ــا که بر مبناي عقیده و رأي و نظر خود مطالبي را کم یا زیاد مي کردند، فقه جعفري  فرقه ه
ــت.  ــالم از آغاز مطرح بوده اس توضیح و بیان همان اصول و فروعي بود که در مکتب اس
ــه رئیس فرقه ي حنفي درباره ي امام صادق )ع( گفت: من فقیه تر از جعفر الصادق  ابوحنیف
ــم.)احمدی بیرجندی، احمد، چهارده اختر تابناک ص162- کسي را ندیده ام و نمي شناس

ــده بود و  ــروع ش 163( زمان امام)ع( زماني بود که برخورد افکار و آراء و جنگ  عقاید ش
ــد  ــش خود را در این جبهه قرار دهند و این گونه ش ضرورت ایجاب مي کرد که امام کوش
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که شیعه به عنوان یک مکتب  فکري، علمي و فقهي و اعتقادي در جهان اسالم جا افتاد به 
ــي به آن بست. این آثار مولود ایمان وعقیده است  نحوي که  دیگر نمي توان اتهامات سیاس
و سیاست نمي تواند چنین فقه، اخالق، فلسفه، عرفان،تفسیر و دیگر علوم و فنون را پدید 
آورد. پیشگامي امامان باقر وصادق علیهماالسالم موجب شد تا اسالم راستین پایدار بماند 
و براي  هر زماني و مکاني و در شرایط پویا و نا ایستاي انسان و جامعه  برنامه ها، آموزه ها 

و گزاره هایي داشته باشد.
شرایط ویژه فرهنگی عصر امام صادق)مولوی نیا محمد جواد، تاریخ چهارده معصوم، 

سیره پیشوایان به نقل از سیری در سیره ائمه اطهار مطهری(
عواملي که موجب پیدایش این جنبش علمي شده بود به این ترتیب است:  

ــیان در این آزادي فکر تأثیر داشتند،  ــالم. البته عباس 1. آزادي و حریت فکر و عقیده در اس
ــالم بود و اگر عباسیان هم مي خواستند از آن  ــه ي اصلي این آزادي در تعالیم اس ولي ریش

جلوگیري کنند، نمي توانستند.  
ــالم، محیطي کامال مذهبي بود و مردم تحت تأثیر انگیزه هاي مذهبي  2. محیط آن روز اس
قرار داشتند. تشویق هاي پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله و سلم به کسب علم و تشویق ها 
ــي این نهضت و این شور و  و دعوت هاي قرآن به علم و تعلم و تفکر و تعقل عامل اساس

شوق بود.  
ــري و علمي بودند و  ــابقه ي فک ــالم را پذیرفتند، نوعا داراي س ــي که اس ــوام و ملل 3. اق
ــت - مصر و سوریه از مراکز  ــابقه یي درخشان تر داش ــرزمین هاي ایران - که از همه س س
تمدن آن روز به شمار مي رفتند و این افراد به منظور درک عمیق تعلیمات اسالم به تحقیق 

و جست جو و تبادل نظر مي پرداختند.  
ــلمانان مخصوصا همزیستي با اهل  ــتي مسالمت آمیز با غیر مس ــامح دیني یا همزیس 4. تس
ــول دیني خود  ــد و این را برخالف اص ــاب را تحمل مي کردن ــلمانان اهل کت ــاب. مس کت
ــمند و با اطالع بودند. مسلمانان با آنان  ــتند. در آن زمان اهل کتاب، مردمي دانش نمي دانس
برخوردهاي علمي داشتند و این، خود بحث و بررسي و مناظره را به دنبال داشت . عصر 
ــالم، عصر برخورد اندیشه ها و پیدایش فرق و مذاهب مختلف بود. در  امام صادق علیه الس
ــمندان یونان، شبهات و اشکاالت  ــلمین با عقاید و آراي اهل کتاب و دانش اثر برخورد مس

گوناگوني پدید آمد.  
ــبهه، متصوفه،  ــي همچون معتزله، جبریه، مرجئه، غالت، زنادقه، مش ــان فرقه های در آن زم
مجسمه، تناسخیه و امثال آنها پدید آمدند که هر کدام عقاید خود را ترویج مي کردند.از این 
گذشته در زمینه ي هر یک از علوم اسالمي در میان دانشمندان آن علم، اختالف نظر پدید 
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مي آمد. مثال در علم قرائت قرآن، تفسیر، حدیث، فقه و علم کالم بحث ها و مناقشات داغي 
ــکلي نظر مي داد و از عقیده یي طرفداري مي کرد.)مولوی نیا  در مي گرفت و هر کس به ش
ــوایان به نقل از سیری در سیره ائمه اطهار  ــیره پیش محمد جواد، تاریخ چهارده معصوم، س

مطهری(
مذهب شیعه جعفري)صدری فرخ، تاریخ انبیاء و چهارده معصوم، تاریخ شیعه و فرقه های 

اسالم ص105( 
ــوب به ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السالم  اصوال فقه جعفري منس
ــال امامت خود که همزمان با اواخر خالفت بني امیه  ــان در مدت 35 س ــت.  چون ایش اس
ــیعه امامیه داده و  ــل خالفت بني عباس بود موفق گردیدند نظم و ترتیبي به وضع ش و اوای
ــیعه را فقه جعفري و مذهب شیعه را مذهب  ــیعه را تدوین نمایند. از این رو فقه ش فقه ش

جعفري مي نامند.
ــماعیل صفوي )سال 907 هجري( در ایران تعمیم  ــیعه جعفري در زمان شاه اس مذهب ش

یافت و از آن زمان مذهب رسمي کشور ایران گردید.
رئیس مذهب شیعه)مظفر محمد حسین، امام صادق ج 1، ص211-210-209-208(

شیعیان امامیه، همه ي ائمه ي از امیرالمؤمنین علیه السالم تا حضرت مهدي علیهم السالم را 
ــمارند.  مرجع دیني خود مي دانند و عمل نمودن به فرموده ي آنان را بر خود واجب مي ش
ــناد روایي، علم و دانش ائمه علیهم السالم یکسان و از جانب رسول خدا صلي اهلل  طبق اس
علیه و آله مي باشد و آنان نیز بدون هیچ اختالفي به طور زنجیره اي علوم خود را منسوب 
به آن حضرت مي کنند بدون آن که از خود اجتهاد و تغییر و تحریفي در آن انجام دهند.  
ــوم و معارف از جد خود،  ــالم در نقل عل ــن میان، هیچ کدام از ائمه علیهم الس ــه در ای البت
ــت موفقیت امام صادق  ــت پیدا نکرده اند و عل ــالم فرص ــه اندازه ي امام صادق علیه الس ب
ــالمي براي مردم، وجود شرایطي بوده که مي توان  ــالم در نشر و تعلیم معارف اس علیه الس

چنین نام برد:  
ــال ادامه یافت. گرچه جد  ــي س 1- مدت امامت آن حضرت به طول انجامید و بیش از س
ــي بن جعفر، و فرزند دیگر او،  ــرت، امام زین العابدین، و فرزند او حضرت موس آن حض

حضرت هادي علیه السالم نیز عمر طوالني
ــتند و مدت امامت آنان نیز بیش از سي سال بود، اما فرصت هایي که براي امام صادق  داش

علیه السالم پیش آمد براي هیچ کدام از آنان پیش نیامد.  
2- دوران امامت امام صادق علیه السالم دوران علم و فقاهت و کالم و مناظره بود و بدعت 
گذاران و منحرفین و صاحبان مذاهب گوناگون در آن زمان فراوان بودند؛ تردیدي نیست 
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که مسلمانان طبق فرموده ي پیامبر گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله به هفتاد و سه گروه و 
ــانه هاي فراوان نبوت و از معجزات آن حضرت بوده  فرقه در آمدند و این خبر یکي از نش
ــول خدا صلي اهلل علیه و آله نقل شده که فرمود: »زود  ــنن ابن ماجه« از رس ــت. در »س اس

باشد که امت من به هفتاد و سه فرقه و گروه تقسیم شوند.«
مقصود ما از بیان فرق و مذاهب اسالمي در این فصل مذاهبي است که در زمان امام صادق 
ــت. اصول جمیع فرق اسالمي چهار مذهب  ــناخته شده بوده اس ــالم معروف و ش علیه الس
ــایر فرقه ها هر چه باشند به  ــیعه؛ 4- خوارج. و س ــد: 1- مرجئه؛ 2- معتزله؛ 3- ش مي باش
ــین، امام صادق ج 1، ص51( حتي  یکي از این چهار فرقه باز مي گردند،)مظفر محمدحس
غالت که فرقه هاي دیگر آنان را کافر دانسته اند نیز به یکي از این فرقه ها باز مي گردند.این 
موقعیت اقتضا مي کرد که امام علیه السالم دانش خود را اظهار نماید و از گمراهي ها و کج 

روي ها و انحرافات جامعه جلوگیري کند و حقایق را روشن و منتشر سازد. 
ــت  به  ــالم( در برابر انحراف فرهنگي صوفیه موضع گرفت و نخس ــام صادق )علیه الس ام
ــد انحرافي خود اصرار  ــت. اما چون آنان برعقای ــي رهبران آنها پرداخ ــت و راهنمای هدای
مي ورزیدند. حضرت به ناچار وارد مرحله  شدیدتري شد و دست  به افشاگري چهره هاي 

خبیث آنها زد. 
سفیان ثوري و گروهي از زاهد نمایان نزد امام صادق )علیه السالم( آمدند و از لباس امام 

اشکال گرفتند. سفیان به آن حضرت گفت: 
ــت. امام  صادق )علیه السالم(  ــما نیس ــتي که این جامه ش ــک «; راس »ان هذا لیس من لباس
ــت;  ــپار آن  چه را به تو مي گویم که خیر دنیا و آخرت همین اس ــنو و به دل س فرمود: بش
ــق نمیري، من به تو خبر مي دهم که  ــنت و حق بمیري و بر عقیده بدعت  و ناح ــر بر س اگ
رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( در دوران تنگي  و سختي بود، و هرگاه دنیا اقبال 
ــتفاده از نعمت ها نیکانند نه بدکاران، مومنانند نه منافقان،  ــزاوارترین افراد براي  اس کند س
ــمردي؟ من با این وضعي که  ــار. اي ثوري! چرا انکار کردي و ناروا ش ــلمانانند نه کف مس
ــت که در مالم حقي باشد  ــته اس ــامي بر من  نگذش ــدم، ش مي بیني از روزي که خردمند ش
ــانم; جز آن که بدان مصرفش رساندم.  ــد آن  را در مصرفي برس که خدا به من فرموده باش
برخي زهد فروشان از پاسخ آن حضرت به سفیان پند گرفته، گفتند: راستي این رفیق ما از 
سخن شما آزرده شد، زبانش بند آمد و دلیلي  به نظرش نیامد. حضرت به آنها فرمود: شما 

دلیل هاي خود را بیاورید. آنها گفتند: 
دلیل ما از قرآن است. امام صادق )علیه السالم( فرمود: آن را حاضر کنید که از هر چیزي 
به پیروي و عمل سزاوارتراست. گفتند: خداي تبارک و تعالي در مقام توصیف یاران پیامبر 
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)صلي اهلل علیه و آله( فرمود: دیگران را برخود مقدم مي دارند، گرچه نیازمند باشند. هرکه 
ــت.)محمد جواد طبسی، امام صادق  ــتگاران اس از بخل نفس خود محفوظ بماند جزو رس

واندیشه های صوفیان، تحف العقول ص363(
ــالم یک فرصت و آزادي مناسبي براي بني هاشم به وجود  3- در زمان امام صادق علیه الس
ــکار براي مردم بیان  ــالمي را آزادانه و به طور آش ــت معارف اس آمد و آن حضرت توانس
ــود نیامد و آنان  ــالم چنین فرصتي به وج ــي که براي دیگر ائمه علیهم الس ــد، در حال نمای
ــه مردم اجازه نمي دادند که با ائمه  ــواره در محدودیت بودند و حکام و خلفاي زمان ب هم
ــویي، هیچ کدام از ائمه علیهم السالم جز امیرالمؤمنین  ــالم در ارتباط باشند. از س علیهم الس
ــالم زمام حکومت و امور مسلمین به دست شان نیفتاد؛ اما همین دوران حکومت  علیه الس
ــالم گرفتار جنگ و مبارزه  ــیار کوتاه بود و در تمام آن دوران امیرالمؤمنین علیه الس نیز بس
ــر معارف اسالمي همانند  ــرایطي امکان نش با بدعت گزاران و منحرفین بود، و در چنین ش
زمان امام صادق علیه السالم براي آن حضرت فراهم نبود؛ از سویي در زمان امیرالمؤمنین 
علیه السالم هنوز مذاهب گوناگون و فرقه هاي مختلف به وجود نیامده بود.  و چون دوران 
ــالم هم زمان با حکومت مروانیان و عباسیان واقع شده بود، در  امامت امام صادق علیه الس
آن دوران خطري از سوي این حکومت ها امام علیه السالم را تهدید نمي کرد،دراین قسمت 
ــود: منصور نامه اي به  ــتانی از برخوردهای گوناگون امام با منصور دوانیقی ذکر می ش داس
ــالم نوشت که براي چه شما مانند دیگران نزد ما نمي آیید و با ما رفت  امام صادق علیه الس
ــخ داد: »از دنیا چیزي نزد ما نیست که به سبب  ــالم به او پاس و آمد نمي کنید؟ امام علیه الس
آن از شما هراس داشته باشیم و از آخرت نیز چیزي نزد شما نیست که ما به شما امیدوار 
باشیم، و تو نیز نعمتي به دست نیاورده اي که ما تو را تبریک و تهنیت  بگوییم، و آنچه تو 
از دنیا و قدرت و ریاست داري را براي خود مصیبت نمي داني که ما تو را تسلیت بدهیم. 

بنابراین براي چه نزد تو بیاییم؟  
پس منصور به آن حضرت نوشت: خوب است نزد ما بیایید و ما را نصیحت و اندرز دهید. 
ــت: »هر کس براي دنیا نزد تو بیاید خیرخواه تو  ــخ او نوش ــالم در پاس امام صادق علیه الس

نخواهد بود و هر کس اهل آخرت باشد با تو همنشین نخواهد شد.«
ــود و گرنه باید از  ــالم نب ــد: مقصود منصور پذیرفتن نصیحت از امام علیه الس ــف گوی مؤل
ــت کناره گیري مي نمود و گناه امت را به دوش نمي گرفت، بلکه مقصود او این بود  خالف
ــالم را به خود جلب کند و آن حضرت را از اتباع حکومت خود قرار  که نظر امام علیه الس
دهد تا مردم بدانند او رهبر بدون مزاحم است و شیعیان از عالقه به امام صادق علیه السالم 
ــالم هرگز به اختیار  خودداري نمایند و او را پیرو منصور بدانند. در حالي که امام علیه الس



87

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

خود تابع سلطان نمي شد و از نیت هاي منصور به خوبي آگاه بود.  
ــني مي دهد که علماي دیني و مردم  ــالم به ما درس روش ــخن امام صادق علیه الس این س
چگونه باید با سالطین و حکام جور و وابستگان آنان برخورد نمایند.)مظفر محمد حسین، 

امام صادق ج 1، ص133-132(
ــان هم زمان با پایان دولت مرواني و آغاز دولت عباسي بود. از  ــروع امامت ایش چرا که ش
ــتن ولید بن یزید زمینه ي ضعف و زوال حکومت شان را  ــویي امویان و اهل شام با کش س
ــم فراهم شد، بنابراین مروانیان از  ــیدن بني هاش فراهم کردند و فرصتي براي به قدرت رس
ــان غافل ماندند. و با از میان رفتن  ــالم و محدود نمودن ایش توجه به امام صادق علیه الس
ــیان روي کار آمدند، و آنان نیز در ابتدا مشغول از میان برداشتن بني امیه و  مروانیان، عباس
ــت که تأسیس حکومت جدید نیاز  ــیس حکومت جدید خود بودند - البته معلوم اس تأس
ــت امامت حضرت صادق علیه السالم، معاصر  ــت زمان دارد. همان گونه که گذش به گذش
ــي[که در مقام جنگ با  ــروع دولت مرواني و عباس و همزمان با ]پایان دولت بني امیه و ش
ــهوات و لذت هاي  ــي اهلل علیه و آله بودند و هدف آنان تأمین ش ــالم و پیامبر خدا صل اس
گوناگون دنیایي بود و همواره مشغول لهویات و مجالس غنا و خوانندگي بودند واقع شد. 
نتیجه ي این دو حکومت ستمگر و خوشگذران این شد که عده اي به دلیل این که احساس 
آزادي نمودند، براي به دست آوردن شهرت و بزرگ نمودن خود و براي ایجاد اختالف و 
ــالم، بدعت ها و مذاهب باطلي را به وجود آورده و از  تضعیف مکتب اهل بیت علیهم الس
پیروان مذهب اهل بیت علیهم السالم کاستند.  امام صادق علیه السالم با مشاهده جنگ این 
دو حکومت با دین و یا جنگ بین اهل حق و اهل بدعت، از سویي سکوت را صحیح نمي 
ــلطه گران و اهل بدعت را با نداشتن نیروي  ــویي اعالن جنگ و مبارزه ي با س دید و از س
کافي خطر مي دانست. او مي دید که به علویین و هاشمیین چه ستم ها و ظلم هایي مي شود. 
ــالم اگر مي دانست که مانند جدش امام حسین علیه السالم ]با مبارزه[ به  البته امام علیه الس
ــالم را زنده نگه مي دارد باکي نداشت و جان خود را عزیزتر از  ــد و اس هدف خود مي رس
اسالم نمي دانست، لکن به یقین مي دانست که با مبارزه در آن شرایط جان عزیز خود را از 
دست مي دهد بدون این که چیزي عاید او گردد و نفعي براي دین خدا داشته باشد. )مظفر 
محمد حسین، امام صادق ج 1،(از این نگاه مي توان به رویکرد فکري، آموزشي و پرورشي 
امام جعفر صادق)ع( پرداخت و دانست که چرا ایشان در دوران بحران سیاسي و اجتماعي 
که جامعه آن روز اسالم و جهان اسالم را فرا گرفته بود و حکومتها دست  به دست مي شد 
به جنبش و قیام مسلحانه دست نیازید وخالفت و حکومت اسالمي را که حق ایشان بود 
ــخ به پاره اي از دعوت ها براي در دست گرفتن پیشوایي  ــت نگرفت و حتي در پاس در دس
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ــي نکرد بلکه حتي  نامه ي  ــي امویان اقدام ــري  قیام بر ضد حکومت درحال فروپاش و رهب
پیشنهادي را پیش روي فرستاده ابوسلمه معروف به وزیر آل البیت علیهم السالم را سوزاند. 
ــت که چرا دو گونه  رفتار از دو امام به یقین صورت مي پذیرد و یکي قیام  ــش این اس پرس
ــي شده است؟  چرا در روش و  ــوزاند؟ تعارض از کجا ناش مي کند و دیگري نامه را مي س
رویکردهاي پیشوایان دیني به این امور متعارض ومتناقض  نما برخورد مي کنیم؟)منصوری 

خلیل، امام صادق و اولویت جهاد فرهنگی، برگرفته از ماهنامه کوثر ش 40(
ــکوت در برابر آن وضعیت نیز صحیح نبود از این رو، براي حمایت از دین  ــویي س از س
ــت عالمانه ي آن حضرت  خدا و نجات جان مقدس خود از چنگال حیوانات درنده، سیاس
ــد که با بیان معارف و نشر احکام و ذکر فضایل و محکوم نمودن انحرافات با دلیل  این ش
ــپري است در مقابل سلطه ي دشمن - دین خدا را حفظ  ــایه ي تقیه - که س و برهان، در س
ــاد مردم، و  ــالم، و عبادت هاي او ارش نماید.  بنابراین تعلیمات آن حضرت خدمتي به اس
ــبب جلوگیري از بدعت ها گردید و این روش را تا پایان عمر شریف ادامه  مناظرات او س
داد. )مظفر محمد حسین، امام صادق ج 1، ص99-100(شهید مطهري درباره  دو رویکرد 
ــین علیهم السالم  مي فرمایند: امام حسین)ع( بدون پروا،  متفاوت دو امام صادق و امام حس
ــهید  ــاي خود آن حضرت حکایت مي کرد که ش ــانه ها حتي گفته ه ــا آن که قراین و نش ب
ــد، اعتنا ننمود وقیام  ــراغش رفتن ــد، قیام  کرد ولي امام صادق)ع( با آن که به س خواهد ش
ــاد بپردازد.  به ظاهر تعارض  ــیند و به کار تعلیم و ارش نکرد، ترجیح داد که در خانه بنش
ــام کرد و از هیچ خطر پروا نکرد،  ــد که اگر در مقابل ظلم باید قی ــض به نظر مي رس و تناق
ــس چرا امام صادق)ع( قیام  نکرد، بلکه در زندگي مطلقًا راه تقیه پیش گرفت و اگر باید  پ
ــاد و هدایت مردم  بپردازد، پس چرا  ــت که به تعلیم و ارش تقیه  کرد و وظیفه ي امام این اس
امام حسین)ع( این کار را نکرد؟ شهید مطهري با توجه به اوضاع سیاسي عهد امام به این 
پرسش پاسخ  مي دهند و بیان مي دارند که این رویکرد به ظاهر متناقض و متعارض  تنها به 
ــرایط ومقتضیات زمان و مکان بود که درسي آموزنده  براي رهروان راه پیشوایان  جهت  ش
ــتین است تا بدانند که در شرایط مختلف مي توانند رویکردهاي متفاوتي داشته باشند.  راس
ــه حکومت  به اهل بیت  ــد ک ــت که بني العباس مانع آن خواهند ش امام صادق)ع( مي دانس
ــنهاد بدون هیچ  تاثیرگذاري مثبت آن  ــود و در صورت پذیرفتن پیش  پیامبر)ص( منتقل ش
ــان  مي فرمایند: امام)ع( اگر مي دانست که شهادت آن  ــهید خواهند کرد. ایش حضرت را ش
حضرت براي اسالم ومسلمین اثر بهتري دارد، شهادت را انتخاب مي کرد. همان  طوري که 
ــهادت را انتخاب کرد. در آن عصر که  به خصوصیات آن  ــین)ع( به همین دلیل ش  امام حس
ــاره خواهیم کرد، آن چیزي که بهتر و مفیدتر بود رهبري یک نهضت علمي و فکري و  اش
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ــت. همان طوري که در عصر امام حسین)ع( آن نهضت  تربیتي بود که اثر آن تا امروز هس
ــت.  جان  ــب بود که اثرش هنوز باقي اس ــت وآن نیز آن طور به جا و مناس ضرورت داش
ــت که در همه ي این کارها، از قیام و جهاد و امر به معروف و نهي از  مطلب همین جا اس
منکرها و از سکوت ها و تقیه ها باید به  اثر و نتیجه آنها در آن موقع توجه کرد. اینها اموري 
ــکل یک امر تعبدي از قبیل وضو، غسل، نماز و روزه صورت بگیرد.  اثر  ــت که به  ش نیس
ــرایط مختلف فرق مي کند.  این کارها در مواقع مختلف و زمانهاي مختلف و اوضاع و ش
ــالم نافع تر است و گاهي اثر سکوت و تقیه، گاهي شکل و  گاهي اثر قیام و جهاد براي اس
ــتگي دارد به خصوصیت عصر و زمان و اوضاع و  صورت قیام فرق مي  کند. همه  اینها بس
احوال روز ویک تشخیص عمیق در این مورد ضرورت دارد، اشتباه تشخیص دادن  زیان ها 
ــاند.)منصوری خلیل، امام صادق و اولویت جهاد فرهنگی، شهید مطهری  ــالم مي رس به اس
ص153(بنابراین عباسي ها از فعالیت هاي امام صادق علیه السالم در زمینه ي نشر معارف و 
علوم دیني غافل ماندند؛ هر چند که سفاح از امام صادق علیه السالم غافل نبود؛ ولي چون 
ــاس نمي کرد با آن حضرت کاري نداشت. آري هنگامي  ــان خطري را احس از جانب ایش
ــتوار کرد، به دشمني با  ــید و پایه هاي حکومتش را اس که منصور دوانیقي به حکومت رس
ــود و اذیت و آزار مي کرد. عالمه ي  ــان را احضار مي نم ــرت پرداخت و پیاپي ایش آن حض
ــوب در کتاب مناقب، در احواالت امام صادق علیه السالم از   ــهر آش بزرگوار محمد بن ش
ــالم را  ــتن امام صادق علیه الس مفضل نقل نموده که گوید: منصور دوانیقي بارها قصد کش
ــت و هیبت آن بزرگوار از  ــان را احضار مي نمود با دیدن عظم ــت و هنگامي که ایش داش
کشتن او صرف نظر مي کرد؛ ولي مردم را از ایشان دور مي کرد و اجازه ي کرسي سخن و 
بیان معارف به ایشان نمي داد و به هیچ وجه مردم نمي توانستند از وجود مبارک ایشان بهره 
ــأله اي در زمینه ي نکاح و یا طالق و امثال آن به  ــوند. تا جایي که اگر براي آنان مس مند ش
وجود مي آمد و حکم آن را نمي دانستند به ناچار مي بایست از همسر خود جدا مي شدند تا 
حکم مسأله روشن گردد. در حالي که این براي آنان بسیار سخت و ناگوار بود؛بعد از یک 
سري آزار و احضار حضرت صادق علیه السالم توسط منصور یک دفعه اي خداوند به دل 
ــالم چیزي بخواهد. او از امام صادق علیه السالم  منصور انداخت که از امام صادق علیه الس
ــت کرد که هدیه و تحفه اي به وي بدهد که نزد هیچ کس نظیر و مانند آن نباشد.  درخواس
ــتي اي را که یادگاري رسول خدا صلي اهلل علیه و آله و  ــالم چوب دس امام صادق علیه الس
ــم هدیه به منصور داد. منصور بسیار خوشحال  ــت، به رس ــلم بود و یک ذرع طول داش س
ــمت را در جائي نهاد. سپس به امام  ــتور داد آن را چهار قسمت کنند و هر قس ــد و دس ش
صادق علیه السالم گفت: شما را به پاداش این هدیه آزاد مي گذارم. دانش و علم خود را به 
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شیعیانت تعلیم بده و پخش کن و من هرگز متعرض تو و شیعیانت نخواهم شد. پس بدون 
ترس و واهمه به مردم فتوي بده، ولي در شهري که من هستم، نباش. براي روشن شدن

ــر چیزهائي که از پیامبر اکرم  ــالم و ارزش معنوي آن عصا و دیگ ــام صادق علیه الس کار ام
ــیده بود به این جریان تاریخي عنایت کنید: کعب بن زهیر  ــلم رس صلي اهلل علیه و آله و س
ــت و او را مورد عتاب و مالمت قرار  ــالم آورده بود، نامه اي نگاش به برادرش بحیر که اس
ــلم از این امر آگاه شد، ریختن خون کعب  ــول خدا صلي اهلل علیه و آله و س داد. چون رس
ــیره اش او را  ــید و از آنجا که هیچ کس حتي عش ــمرد. کعب بر جان خود ترس را جائز ش
پناه نمي داد، به امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه روي آورد و از کردار خود توبه کرد. موالي 
ــلم را از وي  ــاخت که خاطر مبارک نبوي صلي اهلل علیه و آله و س متقیان وي را مطمئن س
خشنود مي سازد چون امیرمؤمنان علیه السالم ندامت و توبه ي کعب را خدمت رسالت پناه 

عرضه داشت، آن دریاي رحمت از خطایش درگذشت.  
ــول خدا صلي اهلل علیه و آله و سلم مسرور  ــالم آوردم. رس کعب فریاد برآورد: ایمان و اس
گشت و از او چشم پوشید و مسلمانان را از اقدام به کشتن او بازداشت.)موسوی کاشانی 
ــن، بر امام صادق چه گذشت؟، ص97-98(به همین دلیل و دالیل دیگر  ــید محمد حس س
ــده  ــتر از ائمه دیگر به مردم منتقل ش ــالم بیش ــالمي از جانب امام صادق علیه الس علوم اس
ــي غیر از اینها  ــالق، احتجاجات و حتي کتب ــود کتاب هاي حدیث، فقه، اخ ــت. و وج اس
ــویي  ــت. از س مثل کتاب هایي در زمینه ي معارف و علوم گوناگون گویاي این حقیقت اس
ــده، بسیار زیاد است؛ عده  ــان نقل ش ــاگردان آن حضرت و همچنین روایاتي که از ایش ش
ــان را بیش از چهار هزار نفر  ــاگردان ایش ــان - همچون ابن عقده   - تعداد ش اي از مؤلف
دانسته اند. بعضي از شاگردان نامي آن حضرت عبارت بودند از »هشام بن حکم« و »مؤمن 
ــداد آنها به صدها نفر  ــلم« و »زرارة بن اعین« و غیر آنان که تع ــد بن مس ــاق« و »محم الط
ــاختگي مانند »مالک بن انس« و »سفیان ثوري« و  ــوایان مذاهب س ــد. از جمله پیش مي رس
ــن شیباني« و یحیي بن سعید و غیر آنان  »ابن عینیه« و »ابوحنیفه« و از قبیل »محمد بن حس
ــاگردان آن حضرت بودند. حرکت علمي آن حضرت آن چنان گسترش یافته بود که  از ش
سراسر مناطق اسالمي را در بر گرفته و شهرت آن حضرت در همه ي شهرها پیچیده بود. 
امام صادق علیه السالم چشمه هاي دانش و حکمت را در روي زمین شکافت و براي مردم 
ــار گردید.  آن حضرت در عصر خود  ــود و جهان از دانش وي سرش درهایي از دانش گش
ــراي هجرت بود و مهبط وحي،  ــالمي را گشود و یثرب را که س ــگاه اس بزرگترین آموزش
مرکز آموزشگاه خود قرار داد و مسجد پیامبر صلي اهلل علیه و آله و سلم را محل تدریس 

خویش کرد، به طوري که همه ي فنون در آن تدریس مي شد.  
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ــیمي را گشود. »مفضل بن عمرو«  ــالم باب علم کالم و ریاضیات و ش امام صادق علیه الس
ــام بن سالم« در علم کالم تخصص داشتند و  ــام بن حکم« و »هش و »مؤمن الطاق« و »هش
»جابر بن حیان« در ریاضیات و شیمي و »زرارة« و »محمد بن مسلم« و »جمیل بن دراج« 
و »حمران بن اعین« و »ابي بصیر« و »عبداهلل بن سنان« در فقه و تفسیر و حدیث متخصص 
ــد: آنقدر از علوم و معارف که از امام صادق علیه السالم  ــوب مي نویس ــهر آش بودند.ابن ش
ــده است.)موسوی کاشانی سید محمد حسن، بر امام صادق  ــده از احدي شنیده نش نقل ش
ــان چهار هزار نفر باشند، روایات منقول از  ــت؟، ص105(حال اگر شاگردان ایش چه گذش
ــان چقدر زیاد خواهد بود؟! و اگر یکي از راویان او سي هزار حدیث از ایشان شنیده  ایش
ــر شده  ــد حال بقیه چگونه خواهند بود؟ آري، علوم و معارفي که از آن حضرت منتش باش

بسیار فراوان مي باشد. 
ــان درباره وجود پیامبران امامان و مکتب های فکری-  ــخ خود ایش دیدگاه خود امام و پاس
عقلی- علمی از جمله نکاتي که امام صادق علیه السالم در زمینه یکپارچگي جوامع، در زیر 
سایه ي انبیاءعلیهم السالم، هماهنگ با جدش امیرالمؤمنین علي علیه السالم در نهج البالغه، 

یادآورده دو نکته ذیل است:  
1 - روشن نبودن حق و باطل و وجود ابهام و آمیختگي میان آن دو.  

ــوء نیز  2 - منع از بحث و جدالهاي بي حاصل که نه تنها به نتیجه نمي انجامد بلکه آثار س
باقي مي گذارد.  

ــي روایت مي کند که روزي مردي شامي با برخي شاگردان  ــت، مجلس در مورد نکته نخس
ــته و نتیجه اي بسیار خوب  ــخن نشس آن حضرت با تجویز و نظر خاص وي به بحث و س
ــام ان اهلل اخذ  ــامي فرمود: »یا اخا اهل الش و عالي گرفته بودند. امام خطاب به آن مرد ش
ــل فمغثهما ثم اخرجهما الي الناس ثم بعث انبیاء یفرقون  ــا من الحق و ضغثا من الباط ضغث
ــور  بینهما فعرفهما االنبیاء و االوصیاء، فبعث اهلل االنبیاء لیفرقوا ذلک...« یعني: اي برادر کش
ــپس  ــته س ــامي! خداوند پاره اي از حق و باطل را در هم کرده و در اختیار مردم گذاش ش
ــا را از هم جدا کنند. خداوند حق و باطل را بطور کامل براي  ــران را برانگیخته تا آنه پیامب
ــت و بعثت انبیاء براي تفریق و جداسازي حق از باطل در آن موارد  ــانده اس پیامبران شناس
ــن و آشکار مي بود، نیازي به بعثت  ــت... و اگر حق و باطل در همه موارد روش ــتباه اس اش

انبیاء نمي شد.  
ــنگر  نکته دوم: بحث و گفتگوي علمي و جدال پیرامون موضوعي عقیدتي آن جا که روش
باشد و انسان را از کوره راههاي پندار و توهم به سرچشمه زالل حقیقت  برساند پسندیده 
ــیار الزم است. »وجادلهم باللتي هي احسن...« النحل /125. یعني: با حکمت و پند و  و بس
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ــن به راه پروردگارت بخوان که او داناترست که چه کسي گمراه  اندرز نیکو و جدال احس
است و کدام فرد بر شاهراه هدایت قرار مي گیرد.  

ــد و هدف را تامین نمي کند بلکه بعکس  ــه و هر بحثي به نتیجه مطلوب نمي رس اما، همیش
ــود  ــاس عصبیت و پیش داوریهاي جزمي، آتش لجاجت و خصومت دامن زده مي ش براس
ــت که بحث و گفتگو نه تنها  ــکافها را فراختر و فاصله ها را زیادتر مي کند. این جا اس و ش

مجاز نیست  بلکه احیانًا ممنوع مي باشد.  
در این جا یادآوري دو نکته حائز اهمیت است:  

ــت. اما وقتي طرف مباحثه ابداً  ــه، بحث و مناظره براي گرفتن نتیجه مطلوب اس اول آن ک
زیر بار سخن حق نمي رود، گفتگو با او چه فایده اي دارد؟  

دوم از شاخي به شاخي شدن از شیوه هاي باطلي است که برخي در مقام صحبت و مناظره، 
گرفتار آن مي شوند و هدف آن است که حق را نپذیرند.  

سوم تاکید امام بر این معنا است که حتي المقدور وحدت و یکپارچگي جامعه حفظ شود 
ــمنیها دامن مي زند جامعه را دچار  و با طرح بحثهاي اختالف انگیز که فقط به کینه ها و دش

تشتت نکنیم.  
در پایان مقال، به داستان طنزآمیزي اشاره مي کنم که در عین حال نشانگر یکي از واقعیتهاي 
ــیاطیني  ــن مي کند که همواره در اطراف و اکناف، ش ــت. این قصه، روش غیر اجتماعي اس
وجود دارند که معموالً پیرو هیچ یک از طرفین دعوا نیستند، آتش بیار معرکه خالف اند و 

دامن زننده به شعله شقاق.  
ــالم با ابوحنیفه  ــم جعفر صادق علیه الس ــاگردان و اصحاب امام شش مؤمن طاق یکي از ش
ــت. از جمله: روزي مؤمن طاق،  ــته که در کتب تاریخ و حدیث آمده اس برخوردهایي داش

بر ابوحنیفه وارد شد. او به مؤمن گفت: چیزي راجع به شیعه شنیده ام.  
مؤمن: آن چیست؟  

ــت چپ او را مي شکنید تا نامه  ــیعیان، وقتي یکي  تان مرد دس ــنیده ام شما ش ابوحنیفه: ش
عملش قهراً بدست راستش داده شود!  

مؤمن گفت: اي نعمان! این را به دروغ به ما نسبت مي دهند. لیکن از شما مرجئه هم به ما 
چنین رسیده: وقتي کسي از شما مي میرد قیفي در دبر او مي گذارید و یک سبو آب در آن 
خالي مي کنید تا به روز قیامت تشنه نشود. ابوحنیفه: »مکذوب علینا و علیکم « یعني: معلوم 

مي شود بر ما و شما )فراوان( دروغ بسته اند. 
ــروع کرد)عمادزاده حسین،زندگانی معلم کبیرحضرت امام جعفر  امام صادق از مدرسه ش

صادق، ص10(
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حضرت امام جعفر صادق علیه السالم که از مکتب شدیدالقواي وحي سرچشمه گرفته بود 
ــروع کرد و در مغز مردم اساس  ــالم را از مدرسه ش ــت که باید روش پرورش اس مي دانس

تعلیم و تربیت را تلقین و تزریق نمود. 
ــم شروع کرد چنان آهنین و محکم و  روش پرورش هدایت افکاري که حضرت امام شش

متقن و استوار بود که هنوز جهان علم و تربیت به آن آموزش افتخار مي نماید. 
حضرت امام صادق علیه السالم براي آن که مي دانست دنیاي بشریت به اوج کمال مي رسد 
و به فضا مي رود و نیروهاي جوي را تسخیر مي نماید برنامه مدرسه جعفري را چنان منظم 
تدریس و تعلیم فرمود که طرز تفکر امروز دنیاي متمدن و مترقي را در آن متضمن گردیده 

و از آینده دوري خبر داده است. 
در این مدرسه علومي که امروز مورد توجه جهان دانش است به ترتیب و تعلیم شده است 
ــم حروف الفباء و آثار آن حروف و  ــام تنظی ــروف الفباء و ادب و آداب و ادبیات و اقس ح
ــیق این حروف و ارتباط آن با اعداد و انطباق آن با علوم و معاني و  پیدایش علوم از تنس
تقسیم علم به ماده و معني و طبیعي، ریاضي، الهي و حاصل همه علوم براي تحکیم مباني 
ــه جعفري  ــاني براي تکامل روحاني از ممیزات خاصه مدرس توحید و روش مهذب نفس

مي باشد. 
برنامه ي دانشگاه امام صادق)موسوی کاشانی سید محمد حسن، بر امام صادق چه گذشت؟، 

ص100-99(
مدرسه و دانشگاه امام صادق علیه السالم همیشه مورد دشمني ظالمان و غاصبان و حاکمان 
روز بود. اما از آنجائي که دوران آن حضرت در زماني واقع شد که حاکمان بني امیه مشغول 
ــار وارد  ــود بودند کمتر فرصت پیدا مي کردند تا به فعالیتهاي آن حضرت فش ــار خ و گرفت
آورند. تا زماني که حکومت عباسي استقرار پیدا کرد و پایه هاي حکومت منصور مستحکم 
ــد و از آنجائي که بر اثر فعالیتهاي امام صادق علیه السالم و پرورش شاگردان بزرگ، که  ش
این شاگردان بعد از فارغ التحصیل شدن عازم سراسر زمین ها مي شدند شهرت امام صادق 
ــه روزه کاروانهائي از نقاط مختلف براي دیدار امام صادق  ــالم در میان بود. و هم علیه الس
ــالم و استفاده از آن حضرت به مدینه مي آمدند و همین توجه قلبي مردم، منصور  علیه الس
ــگاه امام صادق  ــه ي دانش ــاس و ریش ــت مي انداخت. و دلیلش این بود که اس را به وحش
ــالم هیچ گاه در برابر هیئت حاکمه ي زمان سر تسلیم فرود نمي آورد و به حکومت  علیه الس
ــت آن دانشگاه را براي مقاصد  اجازه ي دخالت در امور خود را نمي داد. منصور نمي توانس
ــت قرار دهد و یا آن را به همکاري با خود وادار نماید.بسیاري از  ــي خود، آلت دس سیاس
ــالم در حلقه ي درس محدثان اهل سنت حاضر مي شدند و  ــاگردان امام صادق علیه الس ش
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به نوبه ي خود تأثیراتي در طرز تفکر و تلقي آنها بر جاي مي گذاشتند. در میان اصحاب و 
پیروان امام صادق علیه السالم کساني وجود داشتند که به واقع از

علیه السالم در حلقه ي درس محدثان اهل سنت حاضر مي شدند و به نوبه ي خود تأثیراتي 
ــاب و پیروان امام صادق  ــتند. در میان اصح ــر و تلقي آنها بر جاي مي گذاش ــرز تفک در ط
ــاني وجود داشتند که به واقع از شیعیان آن حضرت بودند و در حفظ آثار  ــالم کس علیه الس
علمي و روایي آن بزرگوار، تالش هاي مداوم و خستگي ناپذیري از خود نشان مي دادند.  
ــالم خود در این باره مي گوید:  جز زراره، ابوبصیر لیث مرادي، محمد  امام صادق علیه الس
ــي والیت ما و احادیث پدرم را زنده نکرد. اگر  ــلم و برید بن معاویه ي عجلي، کس بن مس
ــخاص  ــي از ما و احادیث ما اطالع پیدا نمي کرد. اینان حافظان دین و اش اینها نبودند کس
ــي  ــتند، همان گونه که در دنیا به طرف ما پیش مورد اعتماد پدرم در حالل و حرام خدا هس

گرفتند، در آخرت هم به سوي ما سبقت خواهند جست.  
ــد زرارة بن اعین را بیامرزد. اگر زراره و امثال او نبودند،  ــاز آن حضرت فرمودند: خداون ب
احادیث پدرم از میان مي رفت.در میان این بزرگان کساني بودند که امام صادق علیه السالم 
ــیعیان خود معرفي مي نمودند. طوري که در جواب یکي از  آنها را به عنوان مرجع براي ش
ــؤالي براي ما پیش مي آید به چه  ــد: هنگامي که س ــیعیان خود که از آن حضرت مي پرس ش
ــدي.«: »به سراغ اسدي برو.« و منظور  ــان فرمودند: علیک باالس ــي مراجعه کنیم؟  ایش کس
حضرت از اسدي ابوبصیر بود. )مولوی نیا محمد جواد، تاریخ چهارده معصوم، ص293-
294(این مدرسه از روز نخست مبارزه ي منفي را با ستمکاران سرلوحه ي تعالیم خود قرار 
داده بود و به شاگردان خویش اجازه ي دوستي و رفاقت و همکاري با ظالمان را نمي داد، 
ــد  ــان کمک و یاري دهد. همین امر باعث آن ش ــد به اینکه آنان را در هدفهایش تا چه رس
ــه »منصور دوانیقي«، تمام نیروهاي خود را براي درهم کوبیدن و نابود کردن امام صادق  ک

علیه السالم و دانشگاه او بسیج نماید.

نتیجه گیری: 
ــرایط و فرصتی که  ــتفاده از ش ــه و دانش با اس نتیجه اینکه امام صادق)ع( این گوهر اندیش
ــب جعفری نمود، مکتبی  ــیس مکت ــت به اقدام بزرگی یعنی تاس در جامعه حاضر بود دس
ــهای بی نظیر این امام میداند.  ــیعه در حال حاضر فقه و مذهب خود را مدیون تالش که ش
ــجو  ــهای علمی امام تنها منحصر به علوم فقهی و دینی نبود بلکه در همه علوم دانش  تالش

پذیرفت.
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منابع:
ــارات  ــد، چهارده اختر تابناک: زندگانی چهارده معصوم، انتش ــدی بیرجندی احم 1- احم

آستان قدس رضوی
2-صدری فرخ، تاریخ انبیاء و چهارده معصوم، به نشر از نقش نگین

.www ــایت ــه های صوفیان، برگرفته از س ــی محمد جواد، امام صادق و اندیش 3- طبس
com.sibtayn

4- عمادزاده حسین، زندگانی معلم کبیر حضرت امام جعفر صادق ج 3،به نشر از گنجینه 
محمد

5- موسوی کاشانی سید محمد حسن، بر امام صادق چه گذشت؟، دارالکتب االسالمیه
6- شیخ مفید، االرشادج 2، مترجم سید هاشم رسولی محالتی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی
ــین، امام صادق ج 1، مترجم سید محمد حسینی بهارانچی، به نشر از  7- مظفر محمد حس

عطر عترت
8- منصوری خلیل، امام صادق و اولویت جهاد فرهنگی، برگرفته از ماهنامه کوثر شماره40

9- مولوی نیا محمد جواد، تاریخ چهارده معصوم، موسسه انتشاراتی امام عصر)عج(
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روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق )ع(
زهره اسماعیلیان اردستانی1، مهرداد کالنتری2

چکیده
نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست، چرا 
ــاند و اگر غلط افتد، وی  ــها برس که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزش
ــتا تعلیم و تربیت اسالمی می خواهد با جهت دادن  ــقوط می کشاند.  در این راس را به س
ــتعدادهای فطری و خدادادی، آدمی را از آن چه هست به  آنچه  ــکوفایی اس ــد و ش به رش
باید باشد، هدایت کند. قرآن و بعثت رسوالن و ائمه اطهار )ع( همراه با برنامه های جامع 
ــان از اولین روز خلقت آدم  همراه وی  ــاز، به عنوان هادیان انس ــان س ــاز و انس  زندگی س
بوده اند و دستورات و نظرات آنان به عنوان منابع اصلی هدایت و تربیت شناخته شده اند. 
در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی، روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق 
)ع( مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری، شامل کلیه منابع دست اول )آثار مربوط 
و منتسب به امام صادق )ع(( و منابع دست دوم از منابع غنی اسالمی و احادیث و روایات 
از امام صادق )ع( است، همچنین نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و براین اساس 

از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده است.
کلید واژه ها: امام صادق )ع(، روشهای تعلیم و تربیت. 

4.  دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
5. دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
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مقدمه 
ــی ترین نیازهای زندگی بشری است. تنها در پرتو  تعلیم و تربیت از ابتدایی ترین و اساس
تعلیم و تربیت صحیح است که انسان به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز به اهداف 
ــان، شگفت انگیزترین  ــت می یابد )کاردان و همکاران، 1386(. انس و آرمانهای خود دس
ــان، مستعد اتصاف به صفات و  ــانه قدرت حق است. انس مخلوق خداوند و واالترین نش
ــت تا به مقام خلیفه اللهی برسد و این سیر جز با  ــده اس ــت و آفریده ش کماالت الهی اس
ــود. بی گمان بهترین روش تعلیم و تربیت که مبتنی  ــر نمی ش تعلیم و تربیت حقیقی میس
بر شناخت حقیقت انسان و همه نیازهای روحی و روانی اوست، راهی است که از ناحیه 
ــن خود را بهترین آیین تربیت  ــود. چنانکه قرآن کریم آیی ــی و مربی همه عالم ارائه ش وح
برای کل بشر معرفی کرده است و می فرماید “ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم” )السراء، 
ــت هدایت می کند”. آئین مقدس  ــتوارترین راههاس 9(. “حقًا که این قرآن، به راهی که اس
ــت که بطور کامل در قرآن،  ــهای خاصی را برای تربیت انسان ارائه نموده اس ــالم روش اس
سنت و احادیث ذکر شده است. از جمله اینکه خداوند سبحان در اولین آیات قرآن کریم 
که برحضرت محمد )ص( نازل کرد بر خواندن و تعلیم و تربیت تأکید فرمود: “اقرا باسم 
ربک الذی خلق، خلق االنسان من علق، اقرأ و ربک االکرم، الذی علم بالقلم، علم االنسان 
ــالم همین بس که در قرآن مجید یکی  ما لم یعلم” )العلق، 6-1(. در اهمیت تربیت در اس
ــده است. همچنین بیش  از اهداف عالیه بعثت پیامبران به عنوان تزکیه )تربیت( نام برده ش
ــا مرتبه با صفت )عالم( و )علیم( ذکر  ــزار مرتبه خدای متعال با عنوان )رب(و صده از ه

شده است.
ــهای بکار برده شده در قرآن و گفتار ائمه اطهار )ع( در مورد تعلیم  اصول، اهداف و روش
ــانها، بی شک با سعادت دنیوی و اخروی همراه بوده و در هر زمان می توان  و تربیت انس
ــاگردانی بالغ بر چهارهزار  ــد. اهتمام امام صادق )ع( به تعلیم و تربیت ش از آن بهره مند ش
ــد که منشأ همه تباهی و فسادها، ضعف جایگاه  نفر، خود دال بر اهمیت این نکته می باش

تعلیم و تربیت در زندگی و اجتماعی است. 
ــت،  ــگران تحقیقاتی صورت گرفته اس ــالم در میان پژوهش در زمینه تعلیم و تربیت در اس
ــفه تعلیم و تربیت در  ــکریان دهکردی )1386( در تحقیق خود با عنوان “فلس از جمله: ش
اسالم” عنوان می دارد که برای ایجاد یک جامعه سالم و متخلق به اخالق اسالمی، نیاز به 
ــت که انسانهای آزاد، خالق و تالشگر پرورش دهد.  ــی زنده و مترقی اس یک نظام آموزش
ــاد تهرانی )1380( در کتاب سیری در تعلیم و تربیت اسالمی، اهداف تربیت اسالمی  دلش
را رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جامعه، رابطه انسان با تاریخ را 
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برمی شمارد. حسینی میرصفی )1381( در تحقیق خود شیوه مناظرات انبیاء و امام صادق 
)ع( را مورد بحث و تحلیل قرار داده است و شیوه های مناظره امام صادق )ع( را به عنوان 
ــوان می کند. احمدی  ــرای محققان و مبلغان دینی عن ــن نمونه های عینی ب ــی از بهتری یک
ــق برای تربیت، تمرین،  ــالم، داشتن الگو و سرمش ــهای تربیت در اس )1384( درباره روش
ــادت دادن، موعظه، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، انذار، بیان قصص  ــرار و ع تک
ــتخراج نموده  ــاس آیات قرآن و احادیث اس ــت را براس انبیاء، دعا و نیایش، توبه و بازگش
ــعی شده است شیوه های مختلف تعلیم و تربیت از نظر امام  ــت. در این پژوهش نیز س اس

صادق )ع( مورد نظر قرار گیرد. 
روش پژوهش

ــی احوال، آثار، بیان اقوال و  ــنادی بوده که با بررس روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل اس
ــهای تعلیم و تربیت از دیدگاه آن امام بزرگوار  ــتخراج روش احادیث امام صادق )ع( به اس
ــت اول )آثار مربوط و منتسب به امام  ــامل کلیه منابع دس ــت. جامعه تحقیق ش پرداخته اس
ــالمی، احادیث، روایات و اقوال منقول  ــت دوم )از منابع غنی اس صادق )ع(( و منابع دس
ــایت های انترنتی مذهبی و پژوهش ها و  ــریات و س ــت که در نش از امام صادق )ع( اس

تحقیقات مرتبط به موضوع تحقیق موجود می باشد(. 
روشهای تعلیم و تربیت از منظر امام صادق )ع(

ــائل بشمار می رود و سنگ زیریرین تربیت های  تعلیم و تربیت فرزند از بنیادی ترین مس
ــته، آن را از جمله  ــالم نیز بر تربیت در دوران کودکی تأکید فراوان داش ــت. اس بعدی اس
ــمار حقوق فرزندان می داند )حسینی زاده، 1389(. معصومان )ع(  وظایف والدین و در ش
ــز در روایات متعددی بر ضرورت اهمیت تربیت در این دوران تأکید کرده اند از جمله:  نی
ــت  ــه حق را بر پدر الزم می داند که یکی از آنها جدیت در تربیت اوس امام صادق )ع( س
“تجب للولد علی والده ثالث خصال، اختیاره لوالدنه و تحسین اسمه و المبالغه فی تادیبه” 
ــه حق دارد، انتخاب مادر مناسب برای او، نام نیک نهادن بر او و جدیت  “فرزند بر پدر س
ــی فرماید “گفتار و  ــی، 1403(. در روایت دیگر امام صادق )ع( م ــت او” )مجلس در تربی
سخنان حضرت رسول )ص( و ما ائمه را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه 
تسریع کنید پیش از آنکه مخالفین گمراه بر شما پیشی گیرند و سخنان نادرست خویش را 
در ضمیر پاک کودکان و نوجوانان شما جای دهند و گمراهشان سازند” )کلینی، 1382(.

ــائر علی  ــام صادق )ع( در مورد اهمیت روش می فرماید: “العامل علی غیر بصیره کالس ام
ــیر اال بعمل کانوا دعاه للناس با اعمالکم وال تکونوا دعاه  ــرعه الس غیر طریق فال تزیده س
ــی که بدون بصیرت و دانایی به کاری دست زند، مانند مسافری است که  ــنتکم” “کس بالس
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ــبت از جاده دورتر می  ــرعت خود می افزاید، به همان نس در بیراهه می رود، هر قدر بر س
ــینی، 1379(. در زیر به برخی از روشهای تعلیم و تربیت از نظر این بزرگوار  ــود” )حس ش

اشاره می گردد: 
روش مهرورزی

ــاس تعالیم  ــت. براس ــان، نیاز به محبت اس ــی ترین نیازهای انس  بی تردید یکی از اساس
قرآن، تعلیم و تربیت باید با محبت، رحمت و مهربانی همراه باشد "رب العالمین الرحمن 
ــان دهنده  ــوایان معصوم )ع( نیز نش ــیره عملی و احادیث پیش ــه، 1(. س ــم" )الفاتح  الرحی
ــه امام صادق )ع(  ــت. در این زمین ــالم به این اصل مهم اس ــه ویژه مکتب تربیتی اس  توج
ــت؟ فرمود:  ــئوال کرد: افضل اعمال چیس ــی از خدای متعال س می فرماید "حضرت موس
ــوری، 1408(. بنابراین  ــدث ن ــت" )مح ــدان از بهترین اعمال اس ــتن فرزن ــت داش  دوس
ــونت و بی محبتی  ــت و با خش ــانها به ویژه کودکان، زبان محبت اس ــاط با انس ــان ارتب  زب
ــم و تربیت پذیر بودن، متربی باید  ــی را تعلیم داد یا تربیت کرد، برای تعلی ــی توان کس نم
ــته باشد و آن هم جز در سایه محبت ایجاد  ــنوی داش به مربی اعتماد کند و از او حرف ش

نمی شود.
روش موعظه

ــفارش کرده، روش موعظه  ــه خداوند برای تربیت آدمیان به آنها س ــهایی ک از جمله روش
ــالم )ص( را فرمان می دهد که مردم را با موعظه ای نیکو  ــت، چنانکه پیامبر گرامی اس اس
به دین و راه خدا بخواند "ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه" )النحل، 125(. 
ــاوت را از دل می شوید، خشم و شهوت را فرو می نشاند، هواهای  ــختی و قس موعظه س
ــد و آدمی را آماده اتصاف به کمال  ــکین می دهد، دل را صفا و جال می بخش نفس را تس
ــفاء لما فی صدور و هدی و  الهی می کند "یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و ش

رحمه للمومنین" )یونس، 57(. 
ــودمند است که اولیاء و مربیان می توانند از آن استفاده  ــهای تربیتی س موعظه یکی از روش
ــد. برخی  ــنه باش ــرط این که آداب پند دادن را بدانند تا موعظه آنان موعظه حس کنند به ش
ــد،  موعظه در خفا و به  ــان باش از این آداب عبارتند از اینکه واعظ، گفتار و عملش یکس
ــنجیده و  ــا و بلیغ، س ــت موعظه کوتاه، رس ــود، بهتر اس صورت خصوصی بر فرد القاء ش
متناسب با شرایط شنونده باشد، باید گام به گام باشد و مهمتر اینکه با کمال نرمی و مدارا و 
به صورت خیرخواهی و دلسوزی انجام گیرد )امینی، 1387(. در این باره از امام صادق)ع( 
ــده که “چون عالم به علم خود عمل نکند، موعظه اش از روی دلها چنان بلغزد  روایت ش

و فرو افتد که دانه باران از روی تخته سنگ صاف” )مجلسی، 1403(. 
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روش تفکر و تعقل 
ــأ صالح و سامان و خیر و خوبی است. از این رو  عقل واالترین گوهر وجود آدمی و منش
ــترین روش تربیتی باید در این جهت باشد که این گوهر واال به درستی شکوفا گردد.  بیش
در آیات 17 و 18 سوره زمر می خوانیم "فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه 
اولئک الذین هدیهم اهلل و اولئک هم اولوااللباب" "بندگان من را نوید بده، آنان که سخنان 
ــا پیروی می کنند، آنهایند هدایت یافتگان خدا  ــتماع می کنند و بعد از نیکوترین آنه را اس
و آنانند صاحبان عقل". کاربرد روش عقالنی در نظام فکری اسالم جایگاه مهمی دارد. به 
کارگیری قدرت تعقل و  تفکر به عنوان ابزار معرفت صحیح و هدایت گر انسان به سوی 
ــاس تمام پیشرفتهای مادی و معنوی بشر در  ــرفت و تعالی است. به عبارت دیگر، اس پیش

طول تاریخ، اندیشه و تعقل بوده است. 
امام صادق )ع( نیز در سیره رفتاری و عملی خود برای اندیشه و تفکر ارزش واالیی قایل 
ــه نکند، امید خیری در  ــی که در دین خدا اندیش ــت “کس بودند و در این زمینه فرموده اس
ــد “کان اکثر عباده ابی ذر التفکر و  ــت”. همچنین در منزلت ابوذر غفاری می فرمای او نیس

االعتبار” “بیشترین عبادت ابوذر، اندیشه و عبرت اندوزی بود”. 
 امام صادق )ع( بدترین مصیبت را بی عقلی دانسته اند “اذا اراد اهلل ان یزید من عبد یخمه 
کان اول ما یغیر منه عقله” “وقتی خداوند بخواهد نعمتی را از بنده ای بگیرد اولین چیزی 
ــهری، 1384(. همچنین  ــت” )محمدی ری ش ــت اس که در او تغییر خواهد داد، عقل اوس
ــت: “ان اولی االلباب الذین  ــاب )خردمندان( را اهل تفکر معرفی کرده و فرموده اس اواللب
ــاد تهرانی،  ــوا بالفکره” “همانا اولوااللباب )خردمندان( آنانند که تفکر می کنند” )دلش عمل

 )1382
روش تذکر 

واژه ذکر به معنای یادآوری است. یکی از راههای نجات انسان، متذکر شدن او به حقیقت 
وجودی اش و رجوع دادن وی به معارف و حقایقی است که بر طبق سرشت اوست. آدمی 
ــبب فرو رفتن در تاریکی های مرتبه حیوانی و گرفتار شدن در بندهای دنیایی، دچار  به س
ــتی می شود، در این صورت متصف  غفلت از یاد بردن حق و فراموش کردن حقیقت هس
به صفات شیطانی می شود و همه کجی ها و ناراستی ها و تباهی ها از اینجا برمی خیزد. 
ــدن او به حقیقتش و رجوع دادن وی به مکارم  ــان متذکر ش در این حالت راه نجات انس
ــرم )ص( تذکر دهنده حقایق.  ــت و پیامبر اک ــت. لذا قرآن کریم کتاب ذکر اس اخالقی اس
ــاهم انفسهم  ــوا اهلل فانس خدای متعال در این خصوص می فرمایند: "والتکونوا کالذین نس
اولئک هم الفاسقون" )الحشر، 19( "و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کرده اند و 
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او نیز آنها را دچار خود فراموشی کرده است اینان بدکاران نافرمانند". 
امر به معروف و نهی از منکر

انسان موجودی است اجتماعی و سرنوشتش با سرنوشت جامعه ای که در آن زندگی می 
ــان را مورد  ــالم به عنوان یک دین کامل و جامع، زندگی انس کند ارتباط دارد. از اینرو اس
ــب برای تکامل افراد و  ــالمت جامعه و ایجاد محیط مناس توجه خاص قرار داده و برای س
ــعادت بخش خود، مسئولیتی مشترک به نام امر به معروف و نهی از منکر  اجرای برنامه س

را برای عموم  در نظر گفته است )عبدالمحمدی، 1385(. 
ــت انجام امور خیر و نیک و جزو واجبات  ــت از طلب و درخواس امر به معروف عبارتس
دین است. امر به معروف تنها با گفتار عملی نمی شود و الزم است با عمل توأم باشد زیرا 
ــا عنداهلل ان تقولوا ما ال تعلمون” )الصف،  ــدید دارد که “کبر مقت خداوند در قرآن تأکید ش
3( “نزد خداوند به شدت موجب خشم است که چیزی را که می گویید خود به آن عمل 
ــند،  ــد و زبان و عمل با هم هماهنگ باش نمی کنید”. وقتی امر به معروف توأم با عمل باش
ــت. همچنین نهی از منکر یعنی منع کردن از  ــنونده تأثیر فراونی خواهد گذاش در ذهن ش
ــروع )معین، 1387(، به عنوان یک روش تربیتی برای جلوگیری از سقوط فرد  اعمال نامش

و افتادن در مهلکات است. 
ــت اجرا شود یکی از بهترین و مؤثرترین روشهای  امر به معروف و نهی از منکر اگر درس
ــایل فراوانی  ــالح افراد خواهد بود. این فرضیه مهم الهی دارای احکام و مس ــت و اص تربی
است. قرآن کریم می فرماید “کنتم خیر امه اخر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون 
ــتید که بر آن قیام  ــما نیکوترین امتی هس عن المنکر و تؤمنون باهلل” )آل عمران، 110(  “ش
ــوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و به خدا ایمان آورند”.  ــد تا مردم را به نیک کردن
امام صادق )ع( در این خصوص می فرماید “کسی باید امر به معروف و نهی از منکر کند 
ــته باشد: 1- به آنچه امر به معروف و نهی از منکر می کند دانا باشد،  ــه خصلت داش که س

2- به جا امر و نهی کند و 3- با مدارا نهی کند )کمپانی، 1352(.
روش تکریم

ــخصیت، برای هر انسانی یک نیاز طبیعی است و می توان آنرا  ــت و احترام به ش بزرگداش
به عنوان یک روش تربیتی به شمار آورد که در پرورش سایر صفات نیک و جلوگیری از 
ــینی زاده، 1389(. یکی از شیوه های تربیتی  ــتفاده نمود )حس صفات بد می توان از آن اس
ــت. خداوند موضوع تربیت را که انسان باشد، به صفت  ــخصیت اس ــالم نیز تکریم ش اس
ــراء، 70(. همه انسانها از دیدگاه قرآن  ــت "و لقد کرمنا بنی ءادم" )االس ــتوده اس کرامت س
ــان موجود برگزیده الهی است که خداوند او را نسبت  دارای کرامت ذاتی اند. چرا که انس
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ــایر موجودات عالم، کرامت بخشیده و در میان موجودات جهان از مواهب، تواناییها،  به س
ــان در  ــت. بنابراین از دیدگاه قرآن، انس ظرفیتها و قابلیت های خاصی برخوردار کرده اس
ــجود فرشتگان، پس در نظام تعلیم و  ــت و مس آفرینش، به طور بالقوه، موجودی کریم اس
ــرآن، هر کس باید به خود و دیگران با این دید نگاه کند و ارزش خود و کرامت  ــت ق تربی
ــاگردان خود  ذاتی خود را بداند. بنابراین باید والدین و مربیان در امر تربیت فرزندان و ش
به گونه ای باشند که موجب تکریم منزلت آنها شوند تا امر تعلیم و تربیت به درستی مهیا 
ــذه ما فی النداءازال تعب العباده و  ــردد. امام صادق)ع( در این خصوص می فرمایند: "ل گ
العناء" "لذتی که در خطابهای الهی احساس می شود رنج عبادت و سختی تکلیف را ذایل 

می کند".
روش تغافل

ــد ولی با اراده و به طور عمد، خود را  ــل یعنی آدمی چیزی را بداند و از آن آگاه باش تغاف
ــت. این عمل اگر به جا و  ــان دهد به طوری که وانمود کند که از آن بی اطالع اس غافل نش
ــیار پسندیده و ممدوح است، روشی که  ــکل صحیح انجام پذیرد، از نظر اخالقی بس به ش
در آن مربی سعی می کند درصورت وجود ضعف هایی در متربی، از آن درگذرد تا عزت 
نفس او حفظ شود )حسینی زاده، 1389(. در روایات هم به اهمیت تغافل اشاره شده است  
ــر مالء مکین ثلثاه فطنه و ثلثه تغافل" "صالح زندگی جمعی  "صالح حال التغایش التعایش
و روابط متقابل، چون محتوای پیمانه ای است که دو سوم آن زیرکی و یک سوم آن تغافل 

است". بنابراین تغافل والدین و مربیان اگر به جا و صحیح باشد، نتیجه مثبت می دهد. 
روش ارائه الگو

ــبب گرایش ذاتی انسان به الگوگیری، روشی بسیار مؤثر و سریع در  روش ارائه الگو به س
ــت "لقد  ــت. در این باره بهترین الگو از نظر قرآن، پیامبر اکرم )ص( اس تعلیم و تربیت اس
ــول اهلل اسوه حسنه" )احزاب، 21( "قطعًا برای شما در رفتار رسول خدا مایه  کان لکم رس

اقتدا و سرمشق زندگی است". 
ــان به طور طبیعی با روش الگویی شکل می گیرد. کودک در چند سال  تربیت ابتدایی انس
ــای پیرامون خود که در درجه اول، پدر  ــت زندگی خود، همه کارهایش را از الگوه نخس
ــاد تهرانی، 1382(. پس از والدین، شخصیت  ــتند، الگوبرداری می کند )دلش و مادر او هس
هایی که دارای نفوذ معنوی اند مانند معلم، نقش الگویی به سزایی در تربیت کودک دارند. 
ــیدن، جهت دادن و  ــیله برای انگیزه بخش از نظر قرآن کریم نیز روش الگویی بهترین وس
هدایت متربیان است. از طریق ارائه الگو به سرعت می توان مطالب مورد نیاز را به کودکان 
ــأله مهم این است که الگو باید کامل و نمونه آداب و اخالق باشد  و نوجوانان یاد داد. مس
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در غیراینصورت نتیجه عکس می دهد و موجب بد آموزی در فرد می شود. در این روش 
ــت که خود را به  ــه جای اینکه مربی خود را به متربی نزدیک کند این متربی اس ــی ب تربیت

مربی نزدیک می سازد )رشیدپور، 1386(. 
امام صادق )ع( در تفسیر آیه “لیبلوکم ایکم احسن عمال” می فرماید “منظور این است که 
ــتر عمل می کند بلکه مراد آن است که چه کسی بهتر عمل  ــی بیش ــت که چه کس  مهم نیس

می کند و صحت عمل، تنها از خشیت الهی و نیت صادقانه است”.
روش دعا

در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، دعا نه تنها جبران کننده ضعف انسانی نیست، بلکه تقویت 
کننده قدرت انسانی و ادامه دهنده کار مثبت و تالش سازنده فرد در ساختن زندگی فردی 
و اجتماعی است. عمده ترین نتایج حقیقت دعا که یک ابزار تربیتی پرقدرت به شمار می 
ــی و خداشناسی، عامل پاالیش شخصیت،  رود، عبارتند از: دعا از ابزارهای مهم خودشناس
ــکون، امید و  ــن به نفس، اتکا به عظمت و قدرت الیتناهی خداوند، مایه آرامش و س تلقی

نشاط، عزت و کرامت، و شناخت بهترین درخواستها از بارگاه الهی است.
امام صادق )ع( درخصوص اهمیت دعا فرمودند “علیک بالدعا فانه سفاء من کل داء” “بر 
ــت”. همچنین می فرمایند “ان اهلل عزوجل لیدفع  تو باد به دعا زیرا آن درمان هر دردی اس
ــیله دعا آن چیزی را که  ــدای عزوجل هر آینه دفع کند بوس ــا االمر الذی علمه” “خ  بالدع

می داند”.
روش آموزش عینی و عملی

تکیه گاه تعلیم و تربیت اسالمی عمل است. سرنوشت انسان را عمل او مشخص می کند. 
ــرآن کریم در این خصوص می فرماید "لم تقولون ماال تفعلون" )الصف، 2(. امام صادق  ق
ــید و نه صرفًا  )ع( نیز در این خصوص می فرماید: "دعوت کننده مردم با اعمال خود باش

دعوت کننده با زبانتان")صادقی پور، 1388(.  
ــم و تربیت گاهی در تدریس و بیان تجلی می یابد و گاهی در رفتار معلم و مربی. به  تعلی
ــری دارد. آموزش عملی چون با حواس  ــب آموزش عملی در اثرگذاری، نقش مهمت مرات
ــائلی را که به  ــر و ماندگارتری دارد. از اینرو اگر مس ــروکار دارد، تأثیر عمیق ت ــان س انس
صورت نظری می توان آموزش داد، به صورت عملی نیز آموزش داده شود، انتقال آموزش 

بهتر صورت می گیرد و اثر آن ماندگارتر است )حسینی زاده، 1382(.
ــعی در بکارگیری دانش  ــتین س امام صادق )ع( در این خصوص می فرماید “علمای راس
ــفیهان در پی یادگیری و بازگو کردن برای دیگران هستند” و در روایت  خود دارند ولی س
دیگر می فرمایند “روایت کنندگان بسیارند و رعایت کنندگان کم” و یا در جای دیگر می 



104

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

فرماید “هر علمی وبال عالم است مگر علمی که بدان عمل شود” )مجلسی، 1403(
روش مدارا

ــان خود به گونه ای رفتار کند که آنان را با  ــت که مربی با متربی رفق و مدارا به این معناس
ــوی اهداف مورد نظرش هدایت کند. مالیمت و مدارا، بهترین شیوه  زیبایی و نرمی، به س
ــت. از  امام صادق )ع(  ــیر تربیت اس ــاختن جانها در مس برای نرم کردن دلها و هموار س
روایت شده است که فرمود "من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس" )کلینی، 1382( 
"هر کس در امور خویش مالیمت در پیش گیرد، به آن چه از مردم می خواهد می رسد". 
ــب با  ــت، متناس معصومان در تبیین احکام و آموزه های دین و نیز هدایت مردم به راه راس
درک و فهم خود با آنان سخن نمی گفتند بلکه متناسب با میزان درک مخاطبان سخن می 

گفتند )داوودی ، 1389(. 
ــر نعمان نیز دال بر همین نکته است “ای پسر نعمان، بنده،  ــفارش امام صادق )ع( به پس س
ــنت در او یافت شود: سنتی از خدا، سنتی از رسول  ــمار نیاید مگر آنکه سه س مومن به ش
ــنتی که از خدای عزوجل باید داشته باشد، همان راز پوشاندن  ــنتی از امام. اما س خدا و س
ــت. سنتی که باید از پیامبر خدا داشته باشد، همان مدارا کردن با مردم و داشتن اخالق  اس
ــت و اما سنتی که از امام باید داشته باشد، همان شکیبایی در  ــته در برخورد با آنهاس شایس
ــت تا خداوند فرجی برساند )حرانی، 1383(. بنابراین فعل تربیتی،  ــختی و گرفتاری اس س
ــیر دهنده به سوی نیکی و از سخت گیری و خشونت به دور و بر سهل  ــد دهنده و س رش

گیری و مالیمت استوار است. 
روش تشویق و تنبیه

روش تشویق و تنبیه راهی مناسب در برانگیختن انسان به سوی خیر و صالح و بازداشتن 
ــت و چنانچه این روش به درستی و براساس آداب صحیح آن به  ــر و فساد اس آدمی از ش
ــود، نقشی مؤثر و مفید در تربیت و سازندگی شخصیت انسانها دارد. چنانکه  کار گرفته ش
خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید "و ما نرسل المرسلین اال مبشرین و منذرین فمن 
ــام، 48( "و ما پیامبران خود را جز  ــن و اصلح فال خوف علیهم و ال هم یحزنون" )انع ءام
بشارتگر و هشدار دهنده نفرستادیم، پس کسانی که ایمان آورند و کار نیک و شایسته کنند 
نه بیمی بر آنان است و نه اندوهیگن شوند". بهترین زمینه برای رشد و تعالی، اعتدال بیم 
ــت که گفت " پدرم می فرمود هیچ بنده  ــده اس ــت. از امام صادق )ع( روایت ش و امید اس

مومنی نیست مگر آنکه در دلش دو نور است: نور بیم و نور امید ")کلینی، 1375(.
ــان در انجام دادن وظایف خود بیش از پیش کوشا شود  ــود که انس ــویق موجب می ش تش
ــخص از عملکرد خود و  ــال در او فزونی گیرد. بنابراین موجب رضایت ش ــل به کم و می
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ــور و نشاط و رفع مالمت و کسالت او می گردد و سبب ایجاد حس توانمندی  پیدایش ش
در او می شود.  تشویق مانند هر امر دیگری زمانی نتیجه بخش و مثبت است که براساس 
آدابی درست اعمال شود که برخی از این آداب عبارتند از: تشویق به عمل و صفت نیک 
شخص تعلق گیرد نه به شخصیت او، باید به جا و به موقع، متناسب با میزان و نوع عمل 

و به اندازه باشد و نیز علت آن بر شخصی که تشویق می شود روشن باشد.
همچنین تنبیه درست و طبق آداب صحیح، روشی است مناسب برای بیدار کردن و هشیار 
ــاختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی. برخی از آداب صحیح تنبیه  س
ــده، دقیق و به اندازه باشد، به عمل و صفت بد  ــنجیده، حساب ش عبارتند از: تنبیه باید س
شخص تعلق گیرد نه به شخصیت او، نباید برای ارضای خود و یا انتقام صورت گیرد، بهتر 
از دور از چشم دیگران و در خفا صورت گیرد و شخصی که تنبیه می شود باید نسبت به 

تنبیه خود توجیه شده باشد و بداند که چرا مجازات می شود..نتیجه گیری
ــانه قدرت حق است. انسان،  ــگفت انگیزترین مخلوق خداوند و واالترین نش ــان، ش انس
مستعد اتصاف به صفات و کماالت الهی است و آفریده شده است تا به مقام خلیفه اللهی 
برسد و این سیر جز با تعلیم و تربیت حقیقی میسر نمی شود. بی گمان بهترین روش تعلیم 
و تربیت که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و همه نیازهای روحی و روانی اوست، راهی 
ــت که از ناحیه وحی و مربی همه عالم ارائه شود. آئین مقدس اسالم روشهای خاصی  اس
را برای تربیت انسان ارائه نموده است که بطور کامل در قرآن، سنت و احادیث ذکر شده 
ــت. اهتمام امام صادق )ع( به تعلیم و تربیت شاگردانی بالغ بر چهارهزار نفر، خود دال  اس
بر اهمیت این نکته می باشد که منشأ همه تباهی و فسادها، ضعف جایگاه تعلیم و تربیت 
در زندگی و اجتماعی است. برخی از روشهای تعلیم و تربیت از نظر آن بزرگوار عبارتند 
ــر و تعقل، تذکر، امر به معروف و نهی از منکر، تکریم،  ــرورزی، موعظه، تفک از: روش مه
تغافل، ارائه الگو، دعا، آموزش عینی و عملی، مدارا و تشویق و تنبیه است که در پژوهش 

فوق به آنها پرداخته شد.

پیشنهادات
پیشنهادهای پژوهشی حاضر براساس نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق می باشد که 
می تواند در هر زمان و مکان مفید واقع گردد زیرا برگرفته از کالم قرآن و ائمه اطهار )ع( 

بوده که برای همه مسلمان راهگشا و عامل هدایت می باشند.
ــرآن کریم و ائمه معصومین )ع( علی  ــه به نقش و اهمیت تعلیم و تربیت از نظر ق ــا توج ب
ــئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف  ــت مس الخصوص امام صادق )ع( الزم اس
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نسبت به تهیه دستورالعملها، کتابها، روشهای آموزشی و پرورشی و وسایل کمک آموزشی، 
اهتمام الزم را بنمایند.

ــی تحت عنوان  ــوزه های علمیه، کتابهای ــرورش، آموزش عالی و ح ــط آموزش و پ  توس
ــه و در اختیار والدین و دانش  ــت فرزندان از دیدگاه قرآن و روایات، تهی ــیوه های تربی ش

آموزان قرار گیرد.
محققین و افرادی که در زمینه تعلیم و تربیت فعال هستند، نکات تربیتی و آموزشی قرآن 

و روایات را به طور موضوعی استخراج نموده تا منبعی قوی برای محققان آینده باشد.

منابع:
- قرآن کریم.

ــهای تربیت در اسالم. چاپ پنجم. اصفهان: انتشارات  - احمدی س ا. 1384. اصول روش
دانشگاه اصفهان.

- امینی ا. 1387. اسالم و تعلیم و تربیت. جلد اول. تهران: نشر انجمن اولیاء و مربیان.
- حرانی، ا م، 1383. تحف العقول. ترجمه: حسن زاده. چاپ نهم. انتشارات آل علی.

- حسینی س ع ا. 1379. تعلیم و تربیت اسالمی: مبانی و منابع و اصول. چاپ سوم. تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ــت )ع(. جلد چهارم:  ــی پیامبر )ص( و اهل بی ــیره تربیت ــینی زاده س ع. 1382. س - حس
نگرشی بر آموزش با تاکید بر آموزشهای دینی. تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

- حسینی زاده س ع. 1389. سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( نگرشی بر آموزش 
با تأکید بر آموزش دینی. قم: سبحان.

ــت )ع(. جلد دوم: تربیت دینی.  ــی پیامبر )ص( و اهل بی ــیره تربیت - داوودی م. 1389. س
تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

- دلشاد تهرانی م. 1380. سیری در تربیت اسالمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات موسسه 
نشر و تحقیقات ذکر.

- دلشاد تهرانی م. 1382. سیری در تربیت اسالمی. چاپ پنجم. تهران: دریا.
ــالمی. چاپ نهم. تهران: نشر انجمن  ــنایی با تعلیم و تربیت اس ــیدپور م. 1386. آش - رش

اولیاء و مربیان.
ــالم با تکیه بر آیات قرآن و  ــفه تعلیم و تربیت در اس ــکریان دهکردی م. 1386. فلس  - ش

نهج البالغه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
ــتتر در آیات و روایات ائمه )ع( و  ــهای تربیتی مس ــی روش - صادقی پور ا. 1388. بررس
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کاربرد آن در تربیت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.
ــارات مهر  ــیر موضوعی قرآن کریم. چاپ دوم. قم: انتش ــدی ح. 1385. تفس - عبدالمحم

امیرالمومنینعلی )ع(.
- کاردان ع، اعرافی ع، پاک سرشت م، حسینی ع، ایرانی ح. 1386. فلسفه تعلیم و تربیت. 
ــگاهها  ــانی دانش ــازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس ــتم. تهران: س جلد اول. چاپ هش

)سمت(.
- کلینی م ب ی. 1375. اصول کافی، تهران: دارالکتاب االسالمیه.
- کلینی م ب ی. 1382. فروع کافی. تهران: دارالکتاب االسالمیه.

- کمپانی ف ا. 1352. حضرت صادق )ع(، نشر دارالکتب االسالمیه تهران.
- مجلسی م ب. 1403 ه ق. بحاراالنوار. بیروت.

ــه  ــائل. جلد دوم. چاپ دوم. قم: موسس ــتدرک الوس ــدث نوری م. 1408 ه ق. مس  - مح
آل البیت.

- محمدی ری شهری م. 1384. میزان الحکمه. ترجمه: ح ر شیخی. قم: دارالحدیث.
- معین م. 1387. فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات 

آزاد.
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جهاد علمی ـ فرهنگی امام صادق)ع( و  سبک زندگی دینی
مهناز اکبری1

 
چکیده: 

ــالمی در گیرودار قدرت طلبی غافل از اوضاع  ــتمداران حکومت اس در عصری که سیاس
ــت، از یک  ــند حکومت می نشس ــر میبردند و هر روز خلیفه ای برمس فرهنگی جامعه بس
سو دروازه های قلمرو اسالمی بر روی دانش های گوناگون گشوده شده و از سوی دیگر 
ــرت امام صادق)ع(  ــازان مختلف بلند بود، حض ــال مکتب داران عقاید و مذهب س جنج
ــی،  ــرایط سیاس زعامت و رهبری دینی جامعه را بعهده گرفتند. آن حضرت با توجه به ش
اجتماعی و فرهنگی مسلمانان یک برنامه ریزی هدفمندانه نمودند که عقل و اندیشه انسان 
ــگفتی وامیدارد. یکی از چشم اندازهای آینده عملکرد آن حضرت حفظ  را به حیرت و ش
ــی بیگانگان و صاحبان  ــلمانان در برابر تهاجمات فرهنگ ــبک زندگی دینی صحیح مس س
ــلمانان  ــازی مس ــب های انحرافی بود از این رو با توجه به نهضت ترجمه به آگاه س مکت
ــات و محافل مناظره علمی را  ــت پرداختند همچنین جلس ــه های نادرس ــبت به اندیش نس
تشکیل داند تا با برپایی کرسیهای آزاد اندیشی و بیان استداللهای محکم مبانی دین اسالم 
ــتا شاگردان بسیاری  ــیع را به مخالف و موافق عرضه نمایند. آن حضرت در این راس و تش
ــگاه اسالمي را نموده و مدینه را که   را تربیت نمودند و در عصر خویش بزرگترین آموزش

1. فارغ التحصیل سطح2 حوزه، کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث قم
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ــگاه خود قرار دادند و مسجد پیامبر)ص( را محل تدریس  ــراي  وحي بود  مرکز آموزش س
کردند به طوري که همه فنون در آن تدریس مي شد. یکی دیگر از چشم اندازهای عملکرد 
ــیعیان بود یعنی پایه گذاری  فقه  ــبکی نو از زندگی دینی برای ش امام صادق)ع( ایجاد س
شیعه که نسبت به سایرمکاتب فقهی دارای امتیازات ویژهای چون استفاده از روایات ناب 

اهل بیت: ، بهره گیری از عقل و مفتوح بودن باب اجتهاد.
کلید واژه: سبک زندگی، امام صادق، جهاد فرهنگی، فقه.

مقدمه:
جهاد فرهنگی مسلمین که در زمان پیامبر )ص( بنیان نهاده شد پس از آن حضرت به دلیل 
ــرفت آن چنانی نداشت تا آنکه در  ــی و اختناق حاکم بر جامعه تا مدت ها پیش جو سیاس
زمان امام باقر)ع( تحول نویی در این زمینه بنا نهاده شد و در زمان امام صادق)ع( بواسطه 
ــامان سیاسی فرصت مناسبی حاصل شد و آن امام بزرگوار با در دست گرفتن  اوضاع نابس
ــی دینی نمودند و یا  ــبکی نو از زندگ ــازی و ایجاد س ــای فرهنگی اقدام به باز س موقعیته
بواسطه مبارزه با موانع و مشکالت فرهنگی موجود در جامعه سبک زندکی دینی مسلمانان 

را حفظ نمودند تا دستخوش نابودی و تغییرات ناخوشایند نگردد. 
ــی های انجام شده پژوهشی با این دیدگاه پیرامون عملکرد آن امام بزرگوار یافت  با بررس
ــلمانان و  ــبک زندگی دینی مس ــد لذا با توجه به اقدامات آن حضرت اعم از: حفظ س نش
ارائه سبکی نو از زندگی دینی برای شیعیان توسط آن حضرت ضرورت این تحقیق کامال 
ــیدند؟ چه  ــتی  امام صادق7 به چه آرمان هایی می اندیش ــوس بود و این که به راس محس
ــد؟ چگونه برنامه ریزی می کردند؟  ــتجو می کردند؟ چه اقداماتی انجام دادن اهدافی را جس
ــان چه کسانی بودند؟ چرا با ایشان مخالفت  به چه اموری اولویت می دادند؟ مخالفان ایش

می کردند؟ و....
در این تحقیق اوضاع سیاسی و شرایط فرهنگی، مشکالت و موانع موجود در جامعه مورد 
بررسی قرار گرفته و اقدامات امام صادق)ع( نیز در این راستا ذکر گردیده است و اقداماتی 
ــالمی انجام دادند تا  ــکالت و موانع بزرگ فرهنگ جامعه اس که آن حضرت در برابر مش
سبک زندگی دینی مسلمانان را حفظ نمایند یا سبک زندگی دینی نوینی برای شیعیان بنیان 

نهند در قالب 6 پروژه مهم ذکر شده است که عبارتند از:
الف: امام صادق ع و رویارویي با فرهنگ هاي بیگانه و نهضت ترجمه 

ب : مناظره، راهی براي حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
ج: امام صادق ع و رویارویی بامبانی نادرست مکتب حنفی 
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د:امام صادق ع و مبارزه با غالیان برای حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
ه: امام صادق ع و تربیت افسران جنگ نرم

و: شکل گیری فقه جعفری و سبک جدید زندگی دینی شیعیان
هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی چگونگی عملکرد امام صادق)ع( و زمینه فعالیتهای 
ــود در نقاط  ــرای جامعه کنونی خ ــرداری از آن بتوان ب ــد تا با الگو ب ــرت میباش آن حض
ــترک چاره اندیشی نمود. لذا با مراجعه به کتب مختلف بر این امر همت گماشته شده   مش

است.
1ـ شرایط سیاسی و فرهنگی

ــالمی از امام علی)ع( تا امام  ــی و فرهنگی جامعه اس ــی گذرا بر اوضاع سیاس 1-1- نگاه
صادق)ع( 

ــان با توجه به  ــود که هر کدام از ایش ــاهده میش با نگاهی به زندگانی ائمه معصومین: مش
شرایط خاص و مقتضیات زمان خویش براي پیشرفت دین مبین اسالم و هدایت مسلمانان 
ــرایط  ــی خاص نیز اتخاذ نموده اند. امام علی)ع( در ش ــیار، روش عالوه بر تالش هاي بس
بحرانی زمان خود بیست و پنج سال سکوت نمودند تا ارکان اسالم نابود نشود امام حسن 
)ع( صلح را مصلحت دانسته و امام حسین)ع( راه قیام را برگزیدند، امام سجاد)ع( نیز راه 
ــاگری حکومت حاکمه  با سبک بیان ادعیه ای با مضامین بسیار باال را انتخاب نمودند  افش
ــد از آن حضرت به یادگار  ــیعه میباش ــجادیه که از میراث گرانقدر ش ــاب صحیفه س و کت
 مانده است. درعصر امام محمد باقر )ع( مقارن با سرآغاز راهیابي اندیشه هاي بیگانگان و 
ــي و کالمي بود و  ــت ترجمه( به قلمرو و مباحث علم ــطه نهض ــفه هاي مادي )بواس فلس
ــهاي فکري به تزلزل پایه هاي عقیدتي مردم کمک میکرد و حاکمیت طوالني امویان  تنش
ــت و بیبنیاد کرده بود چون  ــالم پایه هاي علمي و معنوي جامعه را سس ناالیق بر جهان اس
آنها تا مدتها مانع نقل حدیث بودند و هر روز قلمرو جغرافیایي اسالم گسترش مي یافت 
ــتر  ــالم بیش ــي مباني دیني و فقهي را براي مردم بیان کند تا آنها با اصل اس بدون آنکه کس
آشنا شوند و عقایدشان مستحکم گردد بسیاري از تازه مسلمانان که در اثر گسترش قلمرو 
ــتند و اطالعاتشان در مورد  ــده بودند از اصل مسلماني چیزي نمیدانس ــالم مسلمان ش اس
ــیار کم بود و پس الزم بود که کسي رهبري جامعه فرهنگي اسالم را  ــالم بس مباني دین اس
برعهده بگیرد و یک پایگاه فرهنگي ایجاد کند.در این میان دو گروه براي انجام این وظیفه  
ــت مداران و داعیان حکومت 2-  ائمه: که در این برهه  مي توان در نظر گرفت: 1- سیاس
زماني امام باقر )ع( و پس از ایشان امام صادق)ع( بودند. داعیان حکومت به قدري درگیر 
ــخیر پایگاه سیاسي بر تنش هاي اجتماعي بیشتر میافزود و جامعه  بودند که اقدام براي تس
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ــرایط زمینه را براي فعالیت  ــي قرار مي داد. این ش بي بنیاد و کم بینش را در ورطه فروپاش
ــام باقر)ع( به این هدف اصلي و  ــاد تحول فکري هموار مینمود از این رو ام ــي و ایج علم
ــامان حاکمان ، در جهت تسخیر پایگاه فرهنگي جامعه  بنیادین پرداخت و از اوضاع بي س
ــته اي را  ــتن این پایگاه ، هر طرح بایس ــتفاده نمود ، با این حرکت و با در اختیار داش اس
ــمندان و ذهن توده ها القا کرد و تجهیزات فکري الزم را در اختیار  ــد به فکر اندیش میش
ــالمي براي همیشه تدارک دید.»تسخیر فضاي فرهنگي جامعه « عمده  مصلحان جوامع اس
ــمار میرود این برنامه به وسیله  ــي- اجتماعي امام باقر)ع( را به ش ــي سیاس  ترین خط مش
امام صادق)ع( به اوج خود رسید اگر کتابهاي رجالي و تراجم اهل سنت ، با صراحت هر 
ــتر درباره شخصیت علمي امام باقر و امام صادق )ع( به ستایش و تمجید پرداخته  چه بیش
ــالم  شمردهاند نتیجه آن خط مشي بایسته  ــرآمد فقهاي اس آنان را یگانه عصرخویش و س
ــیعه به خوبي مي توان دریافت که  ــانید فقهي و تفسیري ش ــت .1 با نگاهي کوتاه به مس اس
ــد باقر)ع( و امام  ــیعه  از امام محم ــیري ش بخش زیادي از روایات فقهي، اخالقي و تفس
ــده است وسایل الشیعه و کتب تفسیري مانند البرهان از بحراني وصافي  صادق)ع( نقل ش
ــائل فقهي و توضیح آیات قرآن  ــاني حاوي روایات زیادي در زمینه تبیین مس از فیض کاش

و شأن نزول آنهاست که ازآن حضرت روایت شده است.2 
1-2- آشفتگی اوضاع سیاسی در زمان امام صادق ع یک فرصت طالیی

دوران امامت امام صادق)ع( 333 یا 344 سال بود به طور کلي دوران زندگي امام صادق)ع( 
ــت در این دوره حکومت امویان  ــالم اس ــي تاریخ اس ــوب ترین دورانهاي سیاس از پرآش
درآخرین روزهاي سیطره خونبار خود بود. زیرا که عباسیان بر علیه آنها برخاسته بودند و 
ــه اي فتنه اي به پا مي کردند و درگیري ها و جنگ هاي دو گروه متخاصم  هر روز از گوش
ــود .5 امام صادق)ع( از این  ــبت به زمان امام باقر)ع( کمتر کرده ب ــلط بر جامعه را نس تس
فرصت بهترین استفاده را نمود حتي در مورد امویان در اواخر حکومتشان با مطالعه تاریخ 
ــیار زیاد شده بود که  ــود که جنگ و درگیري بین درباریان و خلفاي امویان بس دیده مي ش

از شدت سختگیري خلفا روي فعالیت هاي امام صادق)ع( مي کاست .
ــام بن  ــیدند که عبارتند از : 1- هش ــن از خلفای اموی به خالفت رس ــن دوران 5 ت  در ای

1. احمد ترابي،امام محمد باقر7جلوه امامت در افق دانش، مشهد،آستان قدس رضوي، دوم، 1375، ص137.
2 رسول جعفریان، حیات فکري سیاسي امامان شیعه، قم، انصاریان،اول،1376،ص 302.

3. علي بن حسین علي المسعودي، اثبات الوصیه االمام علي بن ابي طالب)ع(، قم، الرضي، 1404 ق، ص 160
4. محمد بن جریر طبري، دالئل االمامه، قم، الرضي، سوم، 1363، ص 111.  

5. عقیقي بخشایشي، امام صادق پیشوا و رئیس مذهب، تهران، نویداسالم، بي تا، ص 6.
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 عبدالملک از سال 105 هجري تا سال 125 هجری1 2- ولید بن یزید از سال 125هجري2 
3- یزید بن ولید از سال 126 هجری3 4- ابراهیم بن ولید از سال 126 هجري 4 5- مروان 
حمار از سال 127 هجري تا سال 132 هجري5 و در زمان این خلفای چندین قیام صورت 
ــین بن علي بن ابیطالب.6 2- قیام یحیي  گرفت که عبارتند از 1 - قیام زیدبن علي بن حس
ــلم9. ای دوران دوران ضعف امویان بود پس  بن زید7 3 - قیام بني عباس8 4- قیام ابومس
ــیان برمسند خالفت نشستند و 2 تن از خلفای عباسی نیز همعصر  از انقراض امویان عباس
با امام صادق)ع( بودند که عبارتند از: اولین خلیفه عباسي ابوالعباس سفاح در سال 13210و 
ــید.11 در این دوران نیز دو قیام مهم  ــال 136هجري به خالفت رس پس از آن منصور در س

صورت گرفت که عبارتند از:  قیام محمد نفس زکیه12 و قیام ابراهیم برادر نفس زکیه.13
 تعدد خلفا، زمان کوتاه حکومت آنان و تعویض دائمیشان از یک سو و قیام های متعدد از 
سوی دیگر نشان دهنده اوضاع آشفته و نابسامان سیاسی عصر امامت امام صادق)ع(است. 

1-3- علل عدم رویکرد امام صادق ع به فعالیت سیاسي 
ــت به  ــب ترین دوران بود و اگر امام دس برخي به این باورند که عصر امام صادق)ع( مناس
ــتگي عهده داري آن را از  ــي که شایس ایجاد یک قیام مذهبي مي زد طي آن خالفت به کس
ــولش داشت بر مي گشت چرا که این عصر دوره بسیار حساسي در تاریخ  نظر خدا و رس
ــر روي واقعیت ها و حقایق  ــه در آن پرده هایي که زمان ب ــاب مي آمد ک ــالمي به حس اس
دیني کشیده بود کنار رفته بود ، اما واقعیت غیر از این ادعاست 14 هرگز شرایط براي قیام 
ــلحانه براي امام صادق)ع( مهیا نبود زیرا، سیاست نخست امام صادق)ع( یک سیاست  مس
ــي از بنیانگذاران فقه  ــرورش اصحابي بود که از نظر فقهي و روای ــي و در جهت پ فرهنگ

1. ابوحنیفه احمد بن داوود دینوري،اخبار الطوال، مترجم: محمود مهدوي دامغاني، تهران، نشرني، سوم، 1368، ص 377.
2. علي بن حسین مسعودي، مروج الذهب، تهران، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، 1360، ج2، ص 215.

3.احمد بن ابي یعقوب، تاریخ یعقوبي، بي جا، علمي فرهنگي، سوم، 1362، ج2.
4.علي بن حسین مسعودي، مروج الذهب، ج2، صص 223و 1262و 306.

5.همان، ص236.
ــارف للمطبوعات،  ــروت، دارالتع ــودي، بی ــد باقر محم ــیخ محم ــراف، محقق:ش ــاب األش ــن یحیي بالذري، انس ــد ب 6.احم

اول،1397ق،ج3،  ص 147.
7.احمد بن یعقوب،ج2، ص 306.

8.علي بن حسین مسعودي، التنبیه و إالشراف، مترجم:ابوالقاسم پاینده، تهران، علمي فرهنگي، سوم، 1381،صص319-320. 
9.سید علي اکبر قریشي، خاندان وحي، تهران، دار الکتب االسالمیه، چهارم، 1376، ص493.

10.علي بن حسین مسعودي، التنبیه و االشراف، ص 319.
11.احمد بن یعقوب، ج2، ص 351.

12.علي بن عیسي اربلي، کشف الغمه في معرفه االئمه، مترجم:علي بن عیسي زوارني، مصحح: سید ابراهیم میانجي، تبریز، حاج 
محمد باقر کتابچي حقیقت، 1381، ج2، ص385.

13.علي بن حسین مسعودي، مروج الذهب، ج2، ص300.
ــین)ع(، اول، 1379، ج 2،  ــوم (، تهران، محبان الحس ــران راه نور ) زندگینامه چهارده معص ــي، هدایتگ ــد تقي مدرس 14.محم

ص100.
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 جعفري به شمار آمده است. تالشهاي سیاسي امام در برابر قدرت حاکمه در آن وضعیت،  
ــروعیت آن و ادعاي امامت و رهبري  ــدوده نارضایتي از حکومت موجود عدم مش  در مح
ــول خدا بود از نظر امام صادق )ع( تعرض نظامي علیه حاکمیت ،  ــالم و خانواده رس اس
بدون فراهم آوردن مقدمات الزم که مهمترینش کار فرهنگي بود ــ جز شکست و نابودي 
ــیعي و فراگیر با اعتقاد به  ــت. براي این کار به راه انداختن یک جریان ش نتیجه دیگر نداش
ــت آغاز و حصول به پیروزي از آن  ــاس آن قیامي علیه حاکمی ــت ما الزم بود تا بر اس امام
ــد و گرنه یک اقدام ساده و شتاب زده نه تنها دوام نمیآورد بلکه فرصت طلبان  ممکن باش
ــه در جریان حرکتي زیدبن علي و پس از آن یحیي بن  ــره برداري مي کنند چنانچ از آن به
ــت زدند، بني عباس بیشترین بهره را برده و در عمل خود را به  ــان به آن دس زید در خراس
عنوان مصداق شعار »الرضا من آل محمد« تبلیغ میکردند. نتیجه کار بعدها معلوم شد؛ زیرا 
ــت که روز به روز اوج بیشتري گرفت. زیدیه  ــیع نیرومندي گش فقه جعفري،  بنیانگذار تش
ــید که دچار محدودیت  ــت کار مي کردند طولي نکش و خوارج که منحصراً در خط سیاس
فرهنگي شده و کم کم موضع نسبتًا نیرومند خود را از دست دادند و رو به افول گذاشتند 

و عباسیان به پیروزي رسیدند. 15
امام صادق)ع( نشر فرهنگ و معارف دین را بر هر مقام و منصبي ترجیح میدادند و هدف 
ایشان باال بردن افق   فکری و معارف بشر بود و به این منظور از هیچ گونه فداکاري دریغ 

نداشتند.16
2- امام صادق) ع ( پدید آورنده یک فرهنگ جامع  و سبکی از زندگی دینی

با توجه به جو سیاسي و اجتماعي آن زمان امام فعالیت آشکار خود را آغاز کرد همانطور 
ــم و حمله فرمانروایان  که آمد ضعف بني امیه و انتقال قدرت به بني عباس امام را از خش
و مراقبت شدید آنها در امان نگاه داشت . این عوامل به امام یاري رساند تا کار خود را با 
ــش خود را به مساعي عملي  روش علني و ظاهري انجام دهد آن حضرت فعالیت و کوش
سخت کوشانه آغاز و حوزه فکري و ثمربخش خویش را که بزرگان فقها و متفکران عظیم 
ــان به  ــاگردان مکتب ایش از آن بیرون آمدند ، در صفوف امت ، افتتاح کرد و پس از او ش

عنوان ثروتي فرهنگي براي امت بر جاي ماندند. 17
قبل از بیان پروژه های فرهنگي امام صادق)ع( و نوع فعالیت هاي ایشان در احیاء ، حفظ و 
گسترش سبک زندگی شیعی بهتر است اول به دالئل موفقیت آن حضرت اشاره کنیم تا فضای 
 اجتماعی، علمی و فرهنگی آن زمان ملموس تر گردد. عوامل موفقیت آن حضرت عبارتند از:

15.رسول جعفریان، ص 365.
16.حسین عمادزاده، زندگاني معلم کبیر حضرت جعفر صادق)ع(، تهران، گنجینه، دوم، 1362،ص 209.

17.عادل ادیب، زندگاني تحلیلي پیشوایان ما، بي جا، فرهنگ اسالمي، ششم، 1366، ص 189.
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 الف: عصر امام باقر و امام صادق)ع( عصر گسترش علوم اهل بیت: در زمینه هاي مختلف 
ــدن  ــتر صدق میکند و این به  دلیل مصادف ش ــأله درباره امام صادق)ع( بیش بود این مس
ــي بود که در نتیجه خالء سیاسي  ــي از دوران امامت آن حضرت، با فضاي باز سیاس بخش
ــرف و روي کار آمدن بني عباس از  ــراض حاکمیت نیرومند امویان از یک ط ــي از انق ناش

طرف دیگر بوجود آمده بود. 1
ب: دلیل دوم این بود که : امام محمد باقر)ع( این نهضت فرهنگي را آغاز و زمینه رابراي 

فعالیت هاي امام صادق)ع(  مهیا کرده بود ) همانطور که قباًل به آن اشاره شد( . 
ج: به نظر میرسد فشارهایي که خلفاي قبلي روي مسلمانان وارد کرده بودند و مانع رابطه 
آزادشان با ائمه شده بودند و نیز ممانعتشان از نوشتن احادیث باعث شده بود که مردم از 
ــده استقبال نمایند و براي استفاده از علوم الهي ائمه به سوي ایشان شتافته  آزادي ایجاد ش
و از محضرشان بهره ببرند به همین دلیل در جلسه درس امام جعفر صادق)ع( هزاران تن 

حضور داشتند بسیاري از شبهات مطرح میشد و توسط امام پاسخ داده شد. 
ــخص  ــنن به تکاپو افتاده بودند و باید موضع امام در این زمینه مش د: ازطرفي هم اهل تس
میشد تا صحت و سقم  راهشان معین مي گشت. لذا این نیز دلیلي بر کثرت فعالیت هاي 

امام صادق)ع(  شد که به موفقیت ایشان در این زمینه انجامید.
ه: از آنجا که آن حضرت مدینه را به عنوان مرکز فعالیت علمیـ  فرهنگی خود انتخاب کرده 
ــأله دستیابي مردم را به ایشان آسان میساخت چرا که آن شهر مدینه به مثابه  بودند این مس
عصب حساس جهان اسالم به شمار مي آمد و هر ساله گروههاي بسیاري از مسلمانان براي 
اداي مناسک حج و رفع مشکالت و مسائل علمي و نظري خود به حرمین )مکه و مدینه( 
 رهسپار میشدند و در آن جا بود که آنان با امام صادق)ع( و مدرسه بزرگ آن حضرت برخورد 

مي کردند و هر آنچه را که مي خواستند در نزد آن حضرت مي یافتند. 
ــرایط جامعه و یک برنامه ریزی هدفمندانه فعالیت های  امام صادق)ع( با دقت نظر در ش
ــترش و حفظ  ــطح علمی ـ فرهنگی و با دیدگاه احیاء، گس خود را در جهت باال بردن س
سبک زندگی دینی مسلمانان و باألخص شیعیان آغاز نمودند و برنامههای خود را در قالب 

6 پروژه عظیم به انجام رساندند که عبارتند از:
الف: امام صادق ع و رویارویي با فرهنگ هاي بیگانه و نهضت ترجمه 

ب : مناظره، راهی براي حفظ سبک زندگی دینی شیعیان
ج: امام صادق ع و رویارویی بامبانی نادرست مکتب حنفی 

ــیعیان ــی ش ــی دین ــبک زندگ ــظ س ــرای حف ــان ب ــا غالی ــارزه ب ــادق ع و مب ــام ص  د:ام
1.رسول جعفریان، ص345.
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ه: امام صادق ع و تربیت افسران جنگ نرم
و: شکل گیری فقه جعفری و سبک جدید زندگی دینی شیعیان

2-1-   امام صادق ع و رویارویي با فرهنگ هاي بیگانه و نهضت ترجمه 
ــبک صحیح  ــیعي و س از آنجا که هدف امام صادق)ع( بوجود آوردن یک فرهنگ جامع ش
زندگی دینی بود لذا در این راه هر چه در توان داشتند به کار بستند و از راههای مختلفی 
ــه مبارزه با موانع پرداختند. یکي از موانع، تهاجم فرهنگي بیگانگان بود که امام با درایت  ب

خویش یا به روش گفتگو که در غالب مناظره بود. 
ــت با فرهنگ هاي بیگانهاي بود.   یکي از طرحهاي فرهنگي امام صادق)ع( رویارویي درس
ــلمانان و تازه مسلمانان  ــالمي موجب شد تا برخوردهاي نیرومندي میان مس فتوحات اس
ــلمانان درک و بینش شایسته و استوار از اسالم نداشتند  ــتر مس پدید آید. از آن جا که بیش
ــیم مي کرد:  ــلمانان را به دو گروه تقس گاهي این برخوردها به نتایج منفي میانجامید و مس
ــا جنبه ظاهري دین را گرفته و از  ــر گرایاني بودند که تنه ــروه اول: محافظه کاران و قش گ
ــر و حقیقت آن باز مانده بودند. این ها عقل و خرد خود را همراه با آن معیارها  ــم جوه فه
ــدیداً از وضع موجود در جامعه تأثیر  ــد. گروه دوم تندروهایي بودند که ش ــم کرده بودن گ
پذیرفته بودند اینان معیارها را به کناري افکنده  و تنها به آنچه عقلهاي کوته شأن برحسب 
ــها و دگرگوني شرایط به آنان دیکته مي کرد1 اکتفا کرده بودند.  اعراب در  اختالف گرایش
آن روزگار با اندیشه هاي یوناني هیچ گونه آشنایي نداشتند و تنها شمار اندکي از مسلمانان 
ــرده بودند و به وجود تفاوت میان آنها و دیگر  ــفه نظري امام را درک ک که تمام ابعاد فلس
ــالم را اثبات کنند  ــتند با اقامه دلیل و برهان اصول فکري اس تئوري ها پیبردند، مي توانس
ــاني برخورد  ــول و تئوري هاي دیگر مکاتب را درهم بکوبند این عده اندک، با کس و اص
ــه از ابوهریره و امثال او روایت  ــه معلومات آنها بر مجموعه اي از احادیثي ک ــد ک میکردن
 شده بود محدود بود و اصاًل به مناقضات فراواني که در آنها به چشم میخورد توجه نشان 
نمیدادند و خود را بر حق گمان میکردند از این رو هر کدام حزبي راه میانداخت و مردم 
ــه معلمي نمونه چون امام صادق)ع(  ــرایط نیاز ب را پنهاني دعوت مي کرد با وجود این ش
ــلمانان را تعدیل کند و راه درست را به آنها نشان  ــاس میشد. تا خط مشي مس کاماًل احس
دهد. امام برخود الزم میدید که که در برابر این گروهها به ستیز برخیزد و اوهام باطل آنها 
 را از هم بشکافد آن حضرت براي رسیدن به این هدف سه طرح خردمندانه ترسیم نمودند 
ــیعیان در رویارویی با فرهنگ های بیگانه آسیب  ــبک زندگی مسلمانان و باألخص ش  تا س

نبیند که عبارتند از: 
1.محمدتقي مدرسي، ج2، ص85.
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ــاني اختصاص داد که از فلسفه یونان باألخص و  ــه اش را به کس ــمتي از مدرس 1- او قس
ــفه ها باألعم آگاهي داشتند و به خوبي از نظر اسالم درباره آنها و دالئلي که آن  ــایر فلس  س
ــام بن حکم متکلم پرآوازه و  ــاني همچون هش ــفه ها را نقص مي کرد آگاه بودند کس فلس
عمران بن ایمن دیگر مشاهیر علم و حکمت و کالم که به معیارهاي نظري اسالم نیز آگاه 

بودند.
2- آن حضرت به نوشتن رساله هایي همچون » توحید مفصل « و »اهلیجه « و .... اقدام کرد.

3- رویارویي شخصي با سران  اندیشه هاي الحادي .
طرح سوم مؤثرترین طرح بود پس حضرت با افرادي مثل ابن ابي العوجاء وابن طالوت و 

ابن اعمي و ابن مقفع و ... روبرو شد.1
2-2- مناظره، راهی براي حفظ سبک زندگی دینی مسلمانان 

ــتیاق  ــترش داد هزاران پژوهنده دانش با اش وقتی امام صادق)ع( نهضت علمی خود را گس
ــیاري از متفکران غیر اسالمي نیز  فراوان از راههاي دور ونزدیک به مدینه آمدند. حتي بس
براي مناظره و بحث علمي خدمت امام مي رسیدند و حضرت با آنان مناظره مینمودند. در 
ــالمي  ــت لذا امام از این راه نیز به ترویج فرهنگ اس این زمان علم کالم رونق فراواني داش
ــد مناظره مینمودند. تعدادی از  ــیعي پرداختند و هر جا الزم بود و شرایط فراهم میش و ش
ــان و زنادقه روي داد و تعدادي نیز مناظراتي است که به  مناظرات امام صادق)ع( بین ایش
درخواست منصور عباسي بین امام و کفار یا بزرگان اهل سنت رد و بدل میشد.2 برخی از 

این مناظرات عبارتند از: 
ـ مناظره امام صادق)ع(  و ابن ابي العوجاء3

ـ مناظره امام صادق)ع(  با عبدالملک زندیق4
ـ مناظره امام صادق)ع( با طبیب هندي5

و...
2-3-امام صادق )ع( و رویارویی بامبانی نادرست مکتب حنفی 

ــور مادلونگ به زمان  ــتین مذهب هاي فقهي اهل تسنن را پروفس ــکل گیري نخس آغاز ش
امامت امام باقر)ع( نسبت مي دهد وي دراین باره مي گوید »در دوراني که نخستین مذهب 
ــکل گیري خود را آغاز کرده بودند شیعیان متعهد کوفه به دامن  ــنن ش هاي فقهي اهل تس

1.همان، ص86 تا85 .
2.غیر از این موارد امام صادق )ع( مناظرات دیگري نیز با شاگردان و اصحابشان و سایر مسلمانان داشتهاند.

3.علي بن عیس اربلي،ج2، صص400-401.
4.محمد بن یعقوب کلیني، اصول کافي، مترجم:محمد باقر کمرهاي، تهران، اسوه، دوم، 1372، ج1، صص214–213.

5.ابن بابویه محمد بن علي، شیخ صدوق، خصال، مترجم:آیت اهلل کمرهاي، تهران، کتابخانه اسالمیه، 1362، ج2.
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ــواریهاي شرعي و دیگر مسائل مذهبي مورد اختالف را  ــت زدند تا دش محمد باقر)ع( دس
در پرتو دانشمندترین کس از خاندان پیامبر)ص(  آسان سازند.1 «  

ــت که جدش  ــه نعمان بن ثابت معروف به امام اعظم اس ــس مذهب حنفي، ابوحنیف مؤس
 ایراني و از مردم کابل یا طخارستان بود و خودش در نساء 2 یا کوفه3 زاده شد. او در کنار 
ــاگردان امام صادق)ع(  ــب علم و دانش پرداخت و از ش ــي یا تجارت به کس پارچه فروش
ــاگردي کرد وعلوم فراواني را از امام فرا گرفت  ــال نزد امام صادق )ع( ش بود و ي دو س
ــال شاگردي نزد امام صادق)ع( نبود هالک  ــت که اگر آن دوس  و خودش اعتراف کرده اس

مي شد )لَْوال الَّسنَان لََهلَک النُْعماْن (4 
ــبقت را از دیگران ربوده بود و  ــک به رأي و قیاس گوي س ابوحنیفه فردي بود که در تمس

اساسًا مکتب فقهي او در عراق مشهوربه مکتب راي بود.
ــدیداً مورد انتقاد قرار  ــام صادق)ع( ابوحنیفه را از بکار گیري قیاس نهي کرد و او را ش ام
ــاس قیاس نظر مي دهي این روش را رها  داد و گفت : اطالع یافته ام که تو در دین بر اس
کن چرا که نخستین کسي که به قیاس دست زد ابلیس بود5 در عصر ابوحنیفه مناظره ها و 
ــیده بود و ابوحنیفه در بحث و جدل نیرومند  جدالهاي فکري به  باالترین حد خود را رس
و چیره دست بود و به تمامي ابزارهایي که او را غالبًا در مناظره ها پیروزي مي کرد مجهز 
بود . و مالک بن انس او را چنین توصیف مي کند : مردي را دیدم که اگر به هنگام سخن 
ــت، دلیل و برهان بر اثبات مدعایش مي آورد.  گفتن با تو ادعا مي کرد که این میله طالس
بدیهي است که این آدم در عرصه بحث کامیاب است و به شهرت و اعتبار دست مي یابد.6

ــد زیرا علم او در  ــن همه وي در مناظره با  امام صادق)ع(  کاماًل مغلوب امام مي ش ــا ای ب
ــایر رقباي ابوحنیفه  برابر امام حتي قطره در برابر دریا هم نبود و به این ترتیب تکلیف س

که مغلوب وي بوده اند کاماًل مشخص است. 
ــت که  ــی ; در بحار االنوار مناظره ای از امام صادق و ابوحنیف را آورده اس  عالمه مجلس
طی آن امام نشان میدهد که استفاده از قیاس چگونه فقیه را به آراء و فتوایي بر ضد احکام 

ثابت اسالم وامیدارد. 7
1.پرفسور مادلونگ، فرقه هاي اسالمي، مترجم:ابوالقاسم سري، ایرانشهر، اساطیر، اول، 1377، ص128.

ــهامي انتشار، اول، 1369، ج1،  ــن یوسفي اشکوري، تهران، شرکت س ــد حیدر، امام صادق و مذاهب اربعه، مترجم:حس 2.اس
ص210.

3.سیدحسن موسوي،زندگي سیاسي و فرهنگي شیعیان بغداد، قم، بوستان کتاب، 1381، ص61.  
ــیدعلوي، تهران، رسالت قم، دوم، 1372،  ــیدابراهیم س ــین مظفر، صفحاتي از زندگاني امام صادق)ع(، مترجم:س 4.محمد حس

ص 104. 
5.اسد حیدر،ج1، ص298.

6.همان، ص397.
7.محمد باقر مجلسي، بحاراالنوار، بیروت، داراالحیاءالتراث العربي، سوم، 1403ق، ج10، ص212 ) بااندکي تلخیص(.
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د َو اِنَّه اََعلم  ــه درباره امام صادق)ع( چنین گفت: »ما َراَیُْت اَفَقه مِْن َجْعَفر بن ُمَحمَّ ابوحنیف
ااُلمَّ .« من هرگز فقیه تر از جعفر بن محمد ندیده ام اواعلم امت اسالمي است.1

ــان اعتماد خود را به امام صادق)ع( اثبات کرده اند.  ــنت هر کدام با کالم ش فقهاي اهل س
مالک بن انس درباره آن حضرت گفته است: درفضیلت و دانش و عبادت و پارسایي هیچ 
دیده اي مانند جعفربن محمد را ندیده و هیچ گوشي توصیف آن را نشنیده و بر هیچ قلبي 
خطور نکرده است و بسیار شخص خوش مشرب و پرفایده اي بود.2  اطمینان ابوحنیفه به 

امام صادق نیز از نقل زیر به دست مي آید: 
ــد از  ــنید و از محضر آن حضرت خارج ش ــي از امام صادق)ع( ش ــه حدیث روزي ابوحنیف
ــول خدا)ع(  ــطه موجود میان او و رس ــیدند چرا  از جعفربن محمد در زمینه واس او پرس

نپرسیدي؟  ابوحنیفه گفت : حدیث را به همین شکل قبول دارم.3
ــترین بخش  ــي، موضع مخالف گرفتند و بیش ــادق)ع( در برابر چنین مکتب فقه ــام ص  ام
فعالیت هاي فرهنگي خود را در این زمینه اختصاص به مخالفت با راي و قیاس قرار دادند 

به طوري که روایات متعددي در این زمینه از آن حضرت نقل شده )مانند نمونه فوق( 
ــل راي به صورتي که تحت تأثیر آنها  ــت با اه همچنین امام اصحاب خویش را از مجالس

قرار گیرند باز مي داشت.4 
2-4-امام صادق )ع( و مبارزه با غالیان برای حفظ سبک زندگی دینی شیعیان

ــه معنای افراط ، ارتفاع ، باالرفتن و تجاوز از حد و حدود هر چیزی  ــو بر وزن ُفُعول ب غل
می باشد.5 کلمه غلو و مشتقات آن دو باردر قرآن به معنی ، غلو در دین آمده است .

ا المسیُح عیسَی ابُن مریم  ّ یا اهَل الَکتاِب ال تغِلوا فی دینکم و ال تََقولوا علی اهلل ِاال الّحق اِنمَّ
ــولِِه و ال تقولوا ثلثٌة انتهوا  لَمتُه القیها الی مریَم و روٌح منه فآمِنُوا با اهللِ و رس ــوُل اهلِلِ و کَِ رس
ــت  ــیحیان اس ــبحانَه ان لِکوَن لَه َولٌد...6    این آیه درباره مس خیراً لکم إنّما اهلل الٌه واحٌد س
ــر خدا دانستند و قائل به  ــی)ع( را از حدفراتر برده ، او را پس که پیامبر خود حضرت عیس

خدایان سه گانه یعنی پدر و پسر و روح القدس شدند. 
ــومٍ َضّلواِمن َقبُل و  ــر الَحّق و التتَّبعوا اَهواَء ق ــاَب ال تَغلو فی دیِنَُکمَ غیَ ــل یا  اَهل الِکت قتُ

بیل 7 اََضّلواکثیراً و َضّلواعن ِسوآء السَّ

1.رسول جعفریان، ص203. 
2.سیدمحسن امین، سیره معصومان، مترجم:علي حجتي کرماني، تهران، سروش، دوم، 1376، ص66.

3.محمد بن محمد بن نعمان، امالي شیخ مفید، محقق:علي اکبر نهاوندي، قم، بي نا، اول، 1403ق، صص22-21.
4.محمد بن حسن حرعاملي، وسایل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه، تهران، المکتبه االسالمیه، بي تا، ج18، ص66.

5.حسین بن محمد راغب اصفهاني، المفردات في غریب القرآن، تهران، المرتضویه، اول، بي تا،  365.
6.نساء/171.
7.مائده/77.



119

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــرار داده بود آن گونه که غالت  ــاس دین را مورد تهدید ق ــو انحراف عمیقي بود که اس غل
ــف و تغییر ایمن  ــه از فروع از تحری ــری از دین نه از اصول و ن ــیدند هیچ ام ــی اندیش  م
نمی ماند و این اغراق برای شیعیان خطرناک بود زیرا نه  تنها از درون سبب ایجاد آشفتگی 
در عقاید شیعه میشد و آن را منزوی میکرد بلکه شیعه را در نظر دیگران انسانهایی بی قید 
ــبت به شیعیان بوجود میآورد زیرا  ــان داده و بدبینی همگان را نس ــبت به دین نش  و بند نس
غالیان میکوشیدند تا با رخنه درون شیعه آن را از داخل متالشی کرده و چهره خارجی آن 

را خراب کنند.1
2-4-1-برخی غالت زمان امام صادق) ع ( 

ــده اند وی معتقد بود محمد بن حنفیه ملقب به مهدی  کربیه: که یاران ابن کرب معرفی ش
است و این لقب را پدرش علی به او داده ، او نخواهد مرد و اصاًل مردن در او امکان پذیر 
ــده و مکان او معلوم نیست او ظهور خواهد کرد و مالک  ــت لیکن هم اکنون غایب ش نیس
ــد و تا رجوع او هیچ امامی نخواهد بود این فرقه زیر فرقه کیسانیه مطرح  زمین خواهد ش

شده است.2
 امام صادق)ع( درباره آنهاچنین را فرمود: » هلُ انَبّئُکم َعلی َمن تَنِزُل الشیاطین  تَنَّزَل َعلی 
ــیطان بر آنها نازل می  ُکلَ افاٍک اَثیم «  امام این آیه را  بر آنان تطبیق نموده و فرمودند: ش

شود.3
مغیریه: این فرقه منسوب به مغیره بن سعید بحلی است 

ــخره و خرافی به مغیره نسبت داده شده است از جمله : او خود را پیامبر  ــیار مس عقاید بس
ــم اعظم مردگان را زنده کند و خدا را مانند مردی  ــت و می گفت: میتواند با اس می دانس

دارای اعضا و جوارح و تاج می دانست .4وی بسیاري از آیات قرآن را تأویل می کرد.
ــه زد میکرد و ضمن لعن مغیره  ــادق)ع(  بارها به اصحاب خود خطر آنها را گوش ــام ص ام
ــات قطعی عرضه کنند و هر  ــت که احادیث ائمه را بر قرآن و روای ــاب میخواس ، از اصح
آنچه مخالف با قرآن و سنت قطعی است، آنها را رد کنند و بدانند که از جعلیات مغیره و 

اصحابش می باشد.5
بیانیه: این گروهی منسوب به » بیان بن سمعان تمیمی نهدی « است که پاره ای از اعتقادات 

وی عبارتند از:
1.رسول جعفریان، تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان، قم، الهادي، دوم، 1378،  ص632.

2.محمدحسن بن موسي نوبختي، فرق الشیعه نو بختي، مترجم:محمدجواد مشکور، بي جا، علمي فرهنگي، 1361، صص45-
.44

3.نعمت اهلل صفري فروشاني، کاوشي در جریانها و برآیندهاي غالیان، مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمي، اول، 1378، ص91. 
4.محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسالمي، مشهد، آستان قدس رضوي، سوم، 1375، ص244.

5.نعمت اهلل صفري فروشان، صص94-95. 
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ــود و آن را دلیل بر اثبات پیغمبري خود  ــاٌن لِلناْس  1 را بر خود منطبق مینم ــه هذابی وی آی
ــت2و معتقد بود که روح خدا در علی فرود آمد و بعد از علی)ع( در محمد حنفیه  میدانس
ــان. وی همچنین قائل بود که خداوند مانند  ــم و پس از وی در بی ــس از او در ابو هاش  و پ
یک انسان است و باالخره همه قسمت های بدن او غیر از صورتش نابود می شود چرا که 
قرآن می گوید : کل شیءٍ هالٌک  ِااّل َوجهه 3 هر چیزی جز وجه خداوند نابود می شود و 
نیز در قرآن آمده :  کلُّ َمن عَلیَها فاَن و یَبَْقی وُجهَ ربَک ذِی الَجالل َو ااِل کرام  4 هر آنچه 

در روی زمین است فانی است و تنها وجه خداوند صاحب جالل  و اکرام باقی است.
ــر و امام صادق)ع( را دعوت به اقرار به نبوت خود کرد که امام باقر)ع( برای  ــام باق وی ام
نشان دادن شدت کفر این ادعا به نامه رسان که عمر بن عفیف ازدی نام داشت، دستور داد 
نامه را بخورد و او خورد و او در همان دم به هالکت رسید.5 مخالفت جدي امام باقر )ع( 

با این فرقه نشان دهنده مخالفت قطعي امام صادق)ع( نیز مي باشد .
منصوریه: این فرقه منصوب به ابو منصور عجلی از تیره بنی عجل کوفه میباشد ابومنصور 
ــهادت امام باقر)ع( ادعا کرد که امام زین  ــواد بود و بعد از ش ــین و بی س فردی بادیه نش
العابدین او را وصی و جانشین امام باقر قرار داده است او امام علی)ع(  و امام حسن و امام 
ــول می دانست و معتقد بود  ــین و امام زین العابدین و امام محمد باقر: را پیامبر و رس حس
ــش نفر از فرزندانش به پیامبری می رسند که آخرین آنها قائم است. که پس از خودش ش
عقاید دیگري نیز به او نسبت داده اندکه همگی مخالف با موازین اسالمی و شیعه است.

ــورد لعنت امام صادق)ع(  قرار گرفت و  ــه هر حال ابومنصور با این عقاید باطل بارها م ب
حضرت از او بیزاری جست.6 

خطابیه:  این فرقه منسوب به شخصیتی به نام محمد بن مقاص اسدی کوفی بزاز معروف 
ــود در ابتدا از  ــی ب ــغل پارچه فروش ــد.او یکی از موالی و دارای ش ــه ابوخطاب می باش ب
ــد وی مهمترین  ــمار می رفت اما پس از چندی منحرف ش اصحاب امام صادق)ع(  به ش
وگزافه گوترین فرقه غالیان را تشکیل داد به گونه ای که همه فرقه های غالت قبل و بعد 
از خود را تحت الشعاع قرار داد و بسیاری از غالت پس از او عقاید خود را از او اقتباس 
ــعید انجام می داد این  ــد. از بدترین کارهایی که ابوالخطاب به پیروی از مغیره بن س کردن
بود که احادیثی با سند جعل می کرد و آن را در کتب اصحاب ائمه و به نام ائمه جای می 

1.آل عمران/38.
2.ابو محمدحسن بن موسي نوبختي، ص50.

3.قصص/8.
4.الرحمن/27-26.

5.ابو محمدحسن بن موسي نوبختي، ص51.
6.نعمت اهلل صفري فروشان، صص101-102.
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داد و نیز به علت عقاید باطل او احادیث بسیاری در رد او از سوی ائمه: وارد شده است.
ــام صادق)ع( در مورد او فرمود: خدا ابوالخطاب را لعنت کند و نیز فرمود: لعنت خدا و  ام

فرشتگان و همه مردم بر ابوالخطاب باد.1
ــی از عقاید ابوالخطاب عباتند از: اعتقاد به الوهیت  امام صادق)ع( وخود راوصی آن  برخ

امام می دانست .2  اعتقاد به تناسخ 
همچنین در بعد احکام به طور کلی  بي بند و بار بود و همه محرمات از قبیل زنا و لواط 
و دزدی و شرابخواری را مجاز می دانستند و اصوالً شهوات را نور می شمردند و واجبات 
از قبیل نماز، روزه، زکات و حج را انجام نمی دادند و می گفتند: واجبات کنایه از مردانی 
ــت که باید والیت  ــت که باید والیت آنها را قبول کنیم و محرمات کنایه از مردانی اس اس
ــد که یکی ناطق  آنها رد کنیم. یاران ابوالخطاب می گفتند: در هر زمانی باید دو پیامبر باش
ــت مثاًل محمد)ص( رسول ناطق و علی)ع( رسول  و گویا و دیگری صامت و خاموش اس

خاموش بود.
2-4-2- اقدامات امام صادق )ع (در برابر غالیان

ــایر ائمه: به شدت در برابر غالیان ایستادگی کردند قیام  ــان س امام صادق)ع( و پس از ایش
علمی امام برای تهذیب شیعه و حرکت در جهت نفی غلو و دور کردن شیعیان از جریان 
ــالم}و سبک زندگی  غلو از مهمترین اقدامات امام صادق)ع( برای حفظ فرهنگ اصل اس
دینی شیعیان{است و نیز از جمله اقدامات امام، دور کردن شیعیان اصیل از غالیان منحرف 
ــت  ــان آنها و جاذبه های احتمالی موجود در غالت می توانس ــود. زیرا وجود ارتباط می ب
ــاند ، بویژه که غالیان به دروغ خود را مرتبط به  ــوی غلو بکش ــیعیان را به س ــانی از ش کس
امامان معرفی کرده و در برابر تکذیب امامان اظهار میکردند که این تکذیب صرفًا از روی 
ــاده دل مؤثر بود. به همین دلیل امام به یارانشان  ــت و این امر در فریب شیعیان س تقیه اس
ــت و برخاست نکرده و هم غذا نشوید و همراهشان چیزی ننوشید  فرمود: با غالت نشس
 و با آنها مصافحه نکنید.3 امام صادق)ع( وظیفه مهم حفظ و صیانت شیعه از انحراف را در 
ــر پذیری در برابر انحرافات موجود عصر خود،  ــه خود قرار داد و آن را از تأثی رأس برنام
ــیعه  را به طور مداوم مورد تهدید قرار  ــتقالل مکتبی ش که خلوص فکری و عقیدتی و اس

میداد باز داشت.4  
2-5-امام صادق ع و تربیت افسران جنگ نرم

1.همان،  ص105.
2.ابو محمدحسن بن موسي نوبختي، ص57.

3.رسول جعفریان، تاریخ خلفا، ص633.
4.رسول جعفریان، حیات فکري سیاسي امامان شیعه، ص225.
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ــت که امام صادق)ع( در برهه خاصی از زمان  آنچه تاکنون بیان کردیم خود گویای آن اس
ــلمانان و باألخص شیعیان از چندین زاویه  ــته اند که اوضاع فرهنگی زندگی مس می زیس
 مورد تهدید و حمله قرار گرفته بود که اگر آن حضرت غیر از جهاد علمی و فرهنگی هر 
ــیعیان به واسطه تهاجمات  ــلمانان و ش ــبک زندگی دینی مس راه دیگری را برمیگزیدند س
ــلمانان یا جهل  ــا پندار های غلط تازه مس ــفی وکالمی و...( ی ــه کتب فلس فرهنگی)ترجم
مسلمانان جاهل و یا طرز فکرمنافقان و مقرضان به بیراهه میرفت. از این رو آن حضرت به 
شیوه هایی که در قسمت های قبل بیان شد به مبارزه با مشکالت فرهنگی جامعه پرداختند 
ــیار مهم آن حضرت در حفظ فرهنگ و سبک زندگی مسلمانان  یکی دیگر از اقدامات بس
ــرم بود. آن حضرت  ــرانی کار آزموده برای این جنگ ن ــاگردان و تربیت افس ــرورش ش پ
دانشگاه عظیمی در رشته های مختلف علوم عقلی و نقلی آن روز بنیان گذارد و شاگردان 
ــید. اگر کمی دقت کنیم مالحظه  ــان به چهار هزار نفر میرس بزرگی تربیت کرد که تعدادش
میشود که این تعداد بسیار زیاد است چگونه آن حضرت توانستند این تعداد شاگرد را در 
ــه از نقاط مختلف جهان  و از اصناف  ــاگردانی ک مدت زمان کمی تربیت کنند؟ آن هم ش
ــدند. لذا ابتدا این مسأله را بررسی نموده و سپس  گوناگون مردم گرد آن حضرت جمع ش

به معرفی تعدادی از شاگردان معروف آن حضرت میپردازیم.
2-5-1-علل تجمع دانش طلبان گرد امام صادق )ع(

ــت که امویها برخوردی  1-  از جمله علت های تجمع زیاد دانش طلبان گرد امام این اس
ــیده بود که برخی  ــتند و کار به جایی رس ــختانه با اهل بیت و فقه آنها داش به غایت سرس
ــی از امام علی)ع( بود   ــناد دهند وقت ــدند حدیثی را به منبع آن اس ــا وقتی ناگزیر میش  فقه

می گفتند: ابوزینت گفت.1 
ــی امیه به بنی  ــه زمانی انتقال قدرت از بن ــه امام صادق)ع( از فاصل ــل دیگر آن ک 2- دلی
ــت به تشکیل دانشگاه بزرگ  ــتفاده نمود و دس ــبتًا مدت زمان خوبي بود اس عباس که نس
ــجد  ــگاه خود قرار داد و مس ــود مرکز دانش ــط وحی ب ــه محی ــه را ک ــالمی زد و مدین  اس
ــت و تعصبات دینی  ــتفاده از فرص ــان با اس ــر را محل تدریس خود نمود.2 یعنی ایش پیامب
ــا تعلیم داد. ــرد و علوم مختلف را به آنه ــادی را اطراف خود جمع ک ــاگردان زی  مردم ش
ــن مباحث مختلف از قبیل جبر و  ــفه یونان و همچنی 3- در زمان حضرت صادق)ع( فلس
تفویض و قضا و قدر و حدوث و قدم جهان و غیره به صورت فلسفی پا به میان گذارده 
بود و الزم می آمد که آن حضرت مطالب مزبور را به نحو صحیح و ساده به اصحاب خود 

1.هاشم معروف الحسني، زندگي دوازده امام، مترجم:محمد رخشنده، تهران، سراسر، اول، 1370، ج2، ص258.
2.سیدمحمدحسین موسوي کاشاني، بر امام صادق و امام کاظم چه گذشت؟، قم، مؤلف، اول،  1373، ص17.
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تفهیم کنند و شاگردانی متبحرتربیت بنماید.
شاگرداني که هر یک از آنها می توانستند با دانشمندان مادی گرا و غیره مباحثه نموده آنها 

را مغلوب نمایند.1
ــام به نزد  ــخصی از اهل ش ــده از جمله ش در این باره نمونه های زیادی در تاریخ نقل ش
حضرت شرفیاب گردید و مناظره با آنحضرت را خواستارگردید حضرت در هر موضوعی 
وی را به فردی از شاگردانش متوجه نمودند. راجع به اعراب و حرکات و سکون قرآَن علم 
ــم عربیت به ابان بن تقلب در فقه به زراره در کالم به  ــه . به حمران بن اعین، در عل القرائ
ــتطاعت )جیر و اختیار ( به طیار ، در توحید به هشام بن سالم  مؤمن طاق ، در موضوع اس

، در موضوع امامت به هشام بن حکم، وی در برابر همگی اینان مغلوب گشت.2
ــالمی  ــالم با مرزهای آبی و خاکی مبارزه کرده بود و وطن را وطن اس 4- از طرفی نیز اس
ــت و در نتیجه تعصبات نژادی تا  ــت آن جا وطن اس ــالم اس تعبیر مي کردند که هر جا اس
ــنی  ــیار زیادی از میان رفته بود به طوری که نژادهای مختلف با یکدیگر همزیس حدود بس

داشتند و احساس اخوت و برادری می کردند.3
5- امام صادق)ع( از شرایط آرامی که در ابتدای حکومت بنی عباس بود به خوبی استفاده 
کرد. دانش طلبان محدثین و کسانی که دنبال مناظره در عقاید بودند از هر سوی به مدینه 
آمدند به طوری که عالوه بر کسانی که به قصد مناظره در موضوع های گوناگون با ایشان 
به حضور آن حضرت می رسیدند لذا تعداد شاگردان ایشان بالغ برچهارهزار نفر گردید.4

2-5-2-امام صادق )ع ( و تشکیل دانشکده های تخصصی
ــگاهی ایجاد کند که شامل چندین  ــتند از این تعداد دانش طلب دانش امام صادق)ع( توانس
ــفه ، معارف مختلف  ــته های گوناگون از قبیل فقه ، اصول ، تاریخ ، فلس ــکده در رش دانش

اسالمی و علوم طبیعی باشد.5
ــته نمودند و  به هر دسته ای درس مخصوص  ــاگردان خود را دسته دس  امام صادق)ع( ش
میدادند به عده ای فقه به عده ای علوم قرآنی، تفسیر، کالم، جغرافیا، حساب،  شیمی و... 
آن حضرت شاگردان خود را به جامعه شیعه معرفی فرموده و لیاقت آنها را در اموری که به 
آنها محول شد بود تایید می کرد مثاًل » ابان بن تغلب« وظیفه داشت که در مسجد بنشیند و 
 فقه آل محمد)ص( را به مردم یاد دهد و فتاوی امام صادق)ع(  را به اطالع مردم برساند. 

1.فضل اهلل کمپاني، حضرت صادق7، تهران، دارالکتب االسالمیه، اول، بي تا، ص 151.
2.علي محدث زاده، اصحاب امام صادق7، تهران، مدرسه چهلستون، اول، 1373، ص 404.

3.مرتضي مطهري، سیري در سیره ائمه اطهار، قم، صدرا، دهم، 1374، ص141.
4.هاشم معروف الحسني، ج2، ص258.

ــهاي مکتبي، مترجم:احمدرضا آژیر، مشهد، آستان قدس رضوي، چهارم، 1378،  ــی، امامان شیعه و جنبش 5.محمد تقي مدرس
ص175.
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»حمران بن اعین « مسئول جوابگوی سئوالتی بودند که درباره قرآن می شد. »زراه بن اعین«  
ــام  ــت و » هش متصدی مناظرات فقهی بود» مومن طاق« بحث های کالمی را به عهده داش

بن حکم « در بحث عقاید و به  خصوص بحث مربوط به امامت انجام وظیفه می کرد.1
ــت گفته شود  ــالمی کافی اس ــگاه بی همتای اس ــه ای از آن دانش برای درک عظمت گوش
ــی و اصیل کتابهای معتبر  ــالمی که تنها منبع اصل ــول چهارگانه «حدیث و معارف اس »اص
چهارگانه » کافی « شیخ کلینی » من الیحضره الفقیه و تهذیب « ابن بابویه » استبصار « شیخ 
طوسی قرار گرفته است محصول مستقیم شاگردان با کفایت این امام و پیشوای صادق)ع( 
ــته ای همچون ابان بن تغلب، محمد  ــاگردان برجس ــت. در مکتب تربیتی امام : ش بوده اس
ــش از 30 هزار حدیث و  ــتین اینان بی ــلم و زراره بن اعین پرورش یافتند که نخس بن مس
دومینشان بیش از 12 هزار حدیث از امام صادق)ع( و سومین آنها بیش از 30 هزار حدیث 

از پدر بزرگوارش امام محمد باقر)ع( نقل کرده اند.2
ــیاری از بزرگان و محدثین اهل سنت نیز مستقیمًا  ــت، جالب این که بس همانطور که گذش
ــا از آن حضرت روایت کرده اند3 و به اعلم بودن امام  ــاگردان امام صادق)ع( بوده اند ی ش
ــند ابوحنیفه نقل می کند : از ابوحنیفه  ــن بن ابان از مس ــته اند حس صادق)ع( اذعان داش
شنیدم در جواب کسی که از او پرسید فقیه ترین مردم از کسانی که شما دیده اید کیست 
ــه( درباره امام صادق میگوید : مَارأیُِتَ افَقه من َجعفِر  ؟گفت جعفربن محمد وي)ابوحنیف
ــلم اعلم امت  بن ُمَحَمدإنَُّهَ اَعُلمَ ااُلَمه: من هرگز فقیه تر از جعفربن محمد ندیده ام او مس

اسالمی است. 4
2-5-3- معرفی شاگردان امام صادق ع

ــدی الجریری5 یکی از  ــعید الکب ــن تغلب بن ریاح: ابان بن تغلب بن ریاح ، ابوس ــان ب  اب
ــت. او از قبیله »کنده « و اهل کوفه است. چون  ــته تاریخ اسالم اس ــخصیت های برجس ش

جدش ریاح آزاد شده جریر بن عباد بکری است او را جریری و بکری نیز می نامند.6
ــان از امام  ــت. 7اب ــان قرآن و نیز فردی فقیه و لغوی اس ــناس قاری ــان از چهره های سرش  اب
 زین العابدین، حضرت باقر و امام صادق: حدیث روایت کرده است و ایشان را درک نموده .8

1.سیدمحمدحسین موسوي، بر امام صادق و امام کاظم چه گذشت؟، ص14.
2.همان، ص9.

3.دایرة المعارف تشیع یا راه راستان، ص311.
4.رسول جعفریان، حیات فکري و سیاسي امامان شیعه، ص320.

5.شیخ محمد بن حسن طوسي، الفهرست، محقق:شیخ جواد قیومي، بي جا، الفقاهه، اول، 1375، ص57.
6.حسین عزیزي، پرویز رستگار، یوسف بیات، راویان مشترک، قم، دفتر تبلیغات اسالمي، اول، 1380، ج1، ص51.

7.شیخ طوسي، ص57؛ احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، قم، مؤسسه نشراسالمي، ششم، 1418ق، چاپ 6، قم،  ص10. 
8.شیخ طوسي، ص57.
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وی نزدیک سی هزار حدیث از امام صادق روایت کرده است و در علم فقه به جایی رسید 
که امام صادق )ع( به او فرمود : بنشین در مسجد شهر و فتوا بده من دوست دارم که بین 

شیعیانم مانند تو را ببینم .1 
ــی است که در این زمینه کتاب  ــت )وی اولین کس از مصنفات وی کتاب غریب القرآن اس
ــن ، قرائت و کتاب من االصول فی  ــت (. کتاب فضائل 2 ، احوال صفی ــف نموده اس تصنی

روایه علی مذهب الشیعه از تالیفات وی می باشد.3
ـ و شعبة بن الحجاج و حمادبن زید و محمد  ــگانهـ  ــی بن عقبه از رجال صحاح شش موس
بن خازم و عبداهلل بن المبارک  از رجال صحاح ششگانه از شاگردان ابان بن تغلب بودند.4

ابان در زمان حیات امام صادق)ع( از دنیا رفت در سال 141 هجری5 و زمانیکه ابان از دنیا 
رفت امام صادق)ع( فرمود : به خدا قسم مرگ ابان قلبم را به درد آورد.6

ــند  ــنس می باش  ویژگیهای ممتاز خاندان اعین :آل اعین که همگی از فرزندان اعین بن س
ــن خاندان از اصحاب  ــیاری از افراد ای ــیعه در کوفه بودند بس بزرگترین خاندان علمی ش
ــت که ناقل حدیث نباشد  ــخصی از آنان اس ائمه و راویان بزرگ وفقها بوده اند و کمتر ش
ــوم با ذکر این نکته که مدایح آل  ــصت تن بوده اند عالمه بحر العل ــان اعین بالغ بر ش راوی
ــای کوفه خصایص ذیل را عنوان  ــت در وجه تمایز آنان با دیگر خاندانه ــن فراوان اس اعی
کرده است : بزرگترین خاندان شیعی، عظیم الشأن ترین آنها، عالم ترین خاندان به طوری 
ــت.، دیرپای ترین آنها ، چه  ــان محدث و فقیه و ادیب و قاری فراوان بوده اس  که در میانش
نخستین افراد این طایفه در عصر حضرت سجاد)ع( و آخرین شان در اوایل غیبت صغري 

مي زیسته اند.
ــبقت در میادین دانش ما در  ــت که { آل اعین عالوه بر ربودن گوی س } الزم به ذکر اس

جنبه های سیاسی نیز فعالیت داشتند.7
زرارة بن اعین: زراره حدوداً در سال  58یا 60 هجری قمری به دنیا آمده است .

 نجاشی می گوید: »زراره از بزرگان اصحاب در زمان خویش و از پیشینیان آنان بود اوقاری 

1.احمد بن علي نجاشي، ص12.
2.شیخ طوسي، ص 58؛ علي محدث زاده، ص 23.

3.نوراهلل علیدوست خراساني، پرتوي زندگاني امام صادق7، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسالمي، اول،  1377، ص221؛ حسین 
عزیزي و پرویز رستگار، ص53. 

4.اسد حیدر، ج3، ص55؛ علي محدث زاده، ص27.
5.احمد بن علي نجاشي، ص13؛ شیخ طوسي، ص59.

6.شیخ طوسي، ص58.
ــل 9، بهار  ــماره مسلس ــه آموزش عالي باقر العلوم )ع(، ش ــالم، قم، موسس 7.عبدالملک بن اعین، فصلنامه تخصصي تاریخ اس

1381، ص26.



126

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

قرآن، فقیه، متکلم، شاعر و ادیب بود و از جهت جدل و مناظره نیز قوی بود و کسی قادر 
به مغلوب کردن وی نبود.«1

ــین و امام باقرو  ــت. روایات او از علی بن الحس زراره روایات زیادی از ائمه نقل کرده اس
امام صادق: می باشد2 امام صادق)ع( در مورد زراره فرمودند: »خدا رحمت کند زراره بن 

اعین را که اگر او نبود هر آینه احادیث پدرم مندرس می شد«3
ــث از امام صادق )ع( و بیش از 30 هزار حدیث از  ــن اعین بیش از 12 هزار حدی زرارة ب

پدر بزرگوارش امام محمد باقر)ع(  نقل کرده اند.4
ــد که گفت : از حضرت امام جعفر)ع(شنیدم که فرمودند  از فضل بن عبدالملک روایت ش
ــت ترین مردم از شما نزد من چهار کسند : برید بن معاویه العجلی ، زراره ، محمد   : دوس
ــد که فرمودند : زراره و ابوبصیر ، محمد  ــلم و احول و از آن حضرت نیز روایت ش  بن مس
ــابُِقوَن  ــان فرمود : اَلسَّ ــانی اند که خدای تعالی درباره ایش ــلم و برید از جمله کس بن مس

الّسابُِقون، اُولئَِک الَمَقربُون.5
ــط هؤالء  ــان فرموده : هؤالء القوامون با لقس ــای دیگر امام  درباره ایش ــن در ج و همچنی

القوامون با لصدق.6
زراره داراي کتابي مي باشد به نام » االستطاعه والجبر«7

فرزندان زراره مانند خود او اهل دانش و بینش بوده و در شمار شاگردان اهل بیت: قرار داشتند : 
 ایشان عبارتند از : عبداهلل بن زراره که از اصحاب امام صادق)ع( و مورد وثوق بوده که از حضرت 
روایت نقل کرده محمد بن عبداهلل بن زراره که یکی دیگر از چهره های درخشان خاندان اعین 
 است هر چند نامش در شمار اصحاب ائمه نیامده است ولی او عالمی فاضل و متقی بوده است.
عبید بن زراره: او نیز از اصحاب امام صادق)ع( بود عبید در میان برادرانش از توفیق بیشتر 
 برخوردار بود زیرا توانست فیض بیشتری از امام صادق)ع( ببرد 8وی متکلم و راوی حدیث بوده.9
 روحی بن زراره : او نیز از اصحاب امام صادق )ع( است و فردی موثق به شمار می رود.

1.احمد بن علي نجاشي، ص175.
2.علي اکبر نواب شیرازي، بحراللئالي، بي جا، بي نا، دوم، 1341، ج6، ص359.

3.جعفر سبحاني، الموجز في اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، ششم، 1421ق، ص167. 
4.عبدالرحیم عقیقي بحشایشي، ص8.

5.نوراهلل شوشتري، مجالس المومنین، تهران، کتابفروشي تهران، 1354، ص344.
6.سید اسماعیل هاشمي، شهادة الشهدا،  بي جا، بي نا، 1364، ص113.

7.احمد بن علي نجاشي، ص 175؛ شیخ طوسي، ص133.  
8.عباسعلي صدیقي نسب، پژوهشي پیرامون زراره و خاندان اعین، مشهد، آستان قدس رضوي، اول، 1375، ص73. 

ــول جعفریان، قم، کتابخانه تخصصي  ــیعه، مترجم:سید علي قرائتي و رس ــین مدرسي طباطبایي، میراث مکتوب ش 9.سیدحس
تاریخي اسالم وایران، 1383، ص450. 
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حسن بن زراره : وی نیز از اصحاب امام صادق)ع( بوده است از افتخارات حسن بن زراره 
این است که امام صادق درباره او و برادرش حسین دعا کرده است.

ــین بن زراره، محمد بن زراره و یحیی بن زراره  نیز از اصحاب امام صادق )ع( بوده  حس
است .

ــن و فرزندانش بکیربن اعین و فرزندانش ، عبدالملک  ــرادران زراره مانند حمران بن اعی ب
بن اعین و فرزندانش همگی افرادی بوده اند که از محضر ائمه استفاده برده اند و از یاران 

وشاگردان ائمه بوده اند.1
عبدالملک بن اعین :یکی دیگر از فرزندان اعین بن ُسنُسن عبدالملک بود وی نیز از جمله 

افرادی است که محضر پرفیض امام باقر و امام صادق)ع( را درک کرده است .2 
ــي گوید : امام  ــیعه درزمان امام بود م ــک زراره، که از فقهاي طراز اول ش ــرادر عبدالمل ب
ــت در نظر ابوضریس ــود : » خداوندا ما اهل بی ــرگ عبدالملک فرم ــادق)ع( بعد از م  ص
}عبدالملک{ بهترین خلق تو بودیم پس او را در قیامت در زمره آل محمد )ص(  قرار ده« 
مؤمن الطاق: ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان ، از یاران امام صادق)ع( و از فقها اصحاب 
ــت که محل بازرگانی بوده است4 و در  ــوب به طاق المحامل اس آن حضرت بود3 وی منس

آن مکان دکاني داشت که مردم در تمیز درهم و دینار به او رجوع می کردند.5 
از جمله القاب وی شیطان طاق است که برخی از فقهای اهل سنت او را به این نام نامیده 
ــده که ابوحنیفه هنگامی که مناظره ای بین خوارج و مؤمن طاق نزد او صورت  اند گفته ش
ــت که دشمن هایش او را  ــیطان طاق به او داد اما آنچه رحجان دارد این اس گرفت لقب ش

به جهت نبوغ و استعدادهایی که داشت این گونه نامیدند.6 
ــالمی در رتبه باالیی بود و هنگام استدالل کردن بسیار قوی   وی از نظر علوم و معارف اس

بود در جهات متعددی از علوم داری نبوغ و برجستگی خاصی بود.
ــرعت جواب می  ــت و هنگام جواب دادن به س ــیار مهارت داش  در معارضه و مناظره بس
گفت7 هنگامی که استدالل میکرد دالیل بسیار روشن و متقن می آورد و این چیزی است 

که تاریخ در این باره اتفاق نظر دارند.8

1.عباسعلي صدیقي نسب، ص73تا82به طور خالصه ذکر شده است. 
2.عباسعلي صدیقي نسب، ص141.

3.سیدعلي اکبر قریشي، ص352. 
4.عبدالحلیم جندي، امام جعفر صادق )ع(، ص240.

5.نوراهلل شوشتري، ص352.
6.احمد بن علي نجاشي، ص325.
7.سیداسماعیل هاشمي، ص116.

8.نوراهلل علیدوست خراساني، ص234.
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ــث والیت حضرت علی )ع( روزی ابوحنیفه به او گفت : اگر علی بن ابیطالب حق  در بح
ــید  ــول اهلل )ص( مطالبه نکرد؟ مومن الطاق گفت : ترس بود چرا حق خویش را بعد از رس

که جن او را بکشد چنان که سعدبن عباده را با تیر مغیرة بن شعبه کشت.1 
وی دارای تالیفاتی میباشد که عبارتند از : احتجاج فی امامه امیرالمؤمنین)ع( 2کتاب المعرفه 
، کتاب االمامه ، الردعلی المعتزله ، کتاب فی امر طلحه وزبیر3 ، اثبات الوصیه،4  کتاب افعل 

التفعل و کتاب المناظره ابی حنیفه.5
ــخصیت های برجسته و فقیهای مبرز عصر خویش است  بریدبن معاویه عجلی :برید از ش
ــهم بزرگی در نشر احکام و معارف دارد و از شیفتگان خاندان پیامبر است اهل بیت:  و س
ــمندان شیعه از وی تجلیل نموده و به نیکی یاد کرده اند رجالیون او را ستوده و به  و دانش
ــنت هم دارای  ــمندان اهل س عنوان فقیه نام برده اند ، عالمه حلی میگوید : وی نزد دانش
ــیعه از اصحاب امام باقر و امام صادق)ع( بود وی  ــت6برید به اتفاق رجالیان ش منزلت اس
ــف و المختلف« و قطنی و  ــث اربعه در »الموتل ــود. روایات او در بح ــتگو و موثق ب راس

خصائص نسائی آمده است.7
ــام وی بکاهند و احادیث او را  ــه در نظر مردم از موقعیت و مق ــه خاطر این ک ــمنان ب   دش
بی پایه جلوه دهند احادیثی در مذمت و نکوهش او جعل کردند. اما با تمام این توطئه ها 
ــتاد و درباره کار خود هیچ گونه   و جعل احادیث برید بن معاویه از ادامه راه خود باز نایس

تشویش و ناراحتی به خود راه نداد. 8
ــدند و آنها  ــت که به فقیه ترین مردم ) در عصر خود ( معروف ش ــش نفری اس او جزء ش

عبارتند از :
ــیار  ــدی 4 - فضل بن س ــن اعین2- معروف بن خربوذمکی 3 - ابوبصیر اس 1 - زرارة ب

5 - محمد بن مسلم
6- بریدبن معاویه عجلی.9

ــاذ و  ــت باید گفت : اوال این روایات ش ــان آمده اس ــورد احادیثی که در مذمت ایش در م
ــتی ندارد ثالثًا : احتمال این که صدور آنها به دلیل حفظ  ــت است . ثانیًا : سند درس نادرس

1.سیدعلي اکبر قریشي، ص528. 
2.علي اکبر نواب شیرازي، ج6، ص384.

3.دایره المعارف تشیع یا راه  راستان، ص313.
4. نوراهلل علیدوست خراساني، ص235.

5.احمدبن علي نجاشي، ص325.
6.حسین عزیزي و پرویز رستگار، ص135.

7.همان، ص136.
8.نوراهلل علیدوست خراساني، صص223-222.

9.محمدباقر مجلسي، ج46، ص345. 
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ــدن شان به دوستی اهل بیت در زمان تقیه بوده است بسیار است.1 این  ــناخته نش جان و ش
روایات در مورد زراره  نیز بوده است لذا روایتی است که در آن امام صادق)ع( به عبداهلل 
ــان و به او بگو : من برای حفظ جان و آثار و  ــالم مرا به پدرت برس بن زراره فرمود : س
موقعیت دینی تو گاهی از تو عیب جویی می کنم کار من مانند سوراخ نمودن سفینه برای 

سالمت آن از آزار دشمنان و غاصبان است.2
ــت که امام صادق)ع( به آنها مژده بهشت داد3 و فرمود : بشارت  ــمار کسانی اس وی در ش
ــت آنگاه فرمود : اینان بریدبن معاویه ،  ــعان ( را به بهش دهید مخبتین ) متواضعان و خاش
محمد بن مسلم ، ابوبصیر لیث مرادی و زرارة بن اعین هستند.4  برید بن معاویه در زمان 

حیات ابی عبداهلل )ع(از دنیا دفت.5
ــدی آن را روایت کرده است و  ــت که علی بن عقبه بن خالداس دفتر حدیثي از او باقی اس
نزدیک به چهارصد نقل از این مولف در کتابهای حدیثی شیعه آمده است که بیشتر آن ها 

از راوی دوم است .6
ــام بن حکم کندی:  یکی دیگر از چهره های معروف و شاگردان مبرز امام صادق )ع(  هش
ــت او در کوفه و واسط بزرگ شد و به عنوان تاجر به بغداد می  ــام بن حکم کندی اس هش
ــکونت گزید و برای تجارت به شهرهای مختلف سفر می  رفت. پس از مدتی در بغداد س
 کرد و در همان زمان مردم را ارشاد می کرد و از حریم اهل بیت دفاع می نمود و با منکران 
ــتاد بود که مخاطبان قادر به جواب  خدا به مباحثه می پرداخت به گونه ای در این کار اس
گفتن نبودند . و از این راه عده زیادی را به توحید و یکتا پرستی کشانید هنگامی که هشام 
در کوفه زندگی می کرد ، کوفه پایگاهي شده بود برای اختالف مذاهب علم کالم که این 
امردر آنجا به شدت رواج یافت و از اطراف کوفه علما و متفکران و دانشمندان می آمدند 
ــکیل می دادند و در حقیقت کوفه محل بحث و مناظره و  ــات علمی تش و در آن جا جلس

درگیری بین اصحاب مختلف بود.7
هشام فردی حاذق و در صنعت کالم حاضر جواب بود.8 عده ای برای این که در مباحثات 
ــتفاده می کردند و برای این که صحت عقیده  ــوند از علم کالم اس  خود بر حضم پیروز ش

1.حسین عزیزي و پرویز رستگار، صص137-136. 
2.محمدبن عمر کشي، رجال کشي، تحقیق:سید مهدي رجایي، قم، موسسه آل البیت، 1404ق، صص237-236.

3.نوراهلل علیدوست خراساني، ص223.
4.اسد حیدر،ج3، ص61.

5.احمد بن علي نجاشي، ص112.
6.سیدحسین مدرسي طباطبایي، ص266.

7.نوراهلل علیدوست خراساني، صص236-235.
8.شیخ طوسي، ص259.
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ــتفاده  ــطه اس ــلک خویش را به طرف ثابت کنند از سفس ــر خود را ثابت کنند و مس و نظ
ــا نیرومندی و قدرت خاصی نظریات  ــام بن حکم هنگام بحث و مناظره ب می کردند. هش
ــالم را که تحت تاثیر فلسفه یونانی قرار گرفته بودند رد مي کرد و  متکلمان  دیگر فرق اس
در  تمام مراحل با موفقیت از عهده بحث برمي آمد و به خاطر همین قدرت مناظره او بود 
ــاْم التَکاُد تََقع تَلوی َرُجَلک اِذا َهمت بِااَلرِض َطرت  که امام صادق به او فرمود : » یا ِهش
ــااهلل «1 » ای هشام ، تو با هردو  ــفاَعِة مِن َورائها ان ش له َو الَش مِثُلَک فیلّکلم الناس فاتَق الِزّّ
پایه به زمین نمی خوري به طوری که قادر به پاسخ گویی نباشی تا بخواهی به زمین بیفتی 
ــوی ، خود را نجات می  ــدی مغلوب می ش پروازی می کنی ) به محض این که متوجه ش
ــفاعت ما به  ــخن گویند خود را از لغزش نگه دار ش دهی ( افرادی مانند تو باید با مردم س

دنبالش می آید انشااهلل « 
ــد که از طرف حکومت وقت جان وی به  ــبب ش ــکیل این گونه مجالس س به هر حال تش
ــتدل او دریاره امامت و طرفداری از علویان آگاه  خطر بیفتد چون از مناظرات قوی و مس
ــده بودند تا آن جا که هارون ا لرشید از فعالیت وسیع و گسترده او برتری وی بر بیشتر  ش
ــد و تصمیم به کشتن او گرفت اما یحیی بن خالد  ــمندان و رجال زمان خود مطلع ش اندش
ــاخت ، به گونه ای که نظرهارون را  ــاعد س برمکی از او دفاع کرد و محیط را برای او مس

نسبت به هشام تغییر داد و هارون از قتل وی صرف نظر کرد.2 
هشام بن حکم علم فقه ، حدیث و تفسیر را از محضر امام صادق)ع(کسب کرد و از اول 
ــان بود و احادیث زیادی درباره احکام مختلف از آن بزرگوار نقل  زندگی در خدمت ایش
ــت. وی  ــت. امام صادق )ع( او را احترام می کرد و مقدم وی را گرامی می داش کرده اس
پس از رحلت امام صادق )ع(از محضر امام هفتم موسی بن جعفر)ع( علم زیادی آموخت 
ــالم  ــورد توجه و عنایت این بزرگان بود به او اجازه می دادند که با مخالفان اس ــون م و چ
مناظره کند با این که امام صادق علیه السالم به تمام شاگردان خود این اجازه رانداده بود.3

ــی کاظم )ع( را مالقات کرد و از آن رو احادیث  ــام امام صادق و فرزندش امام موس هش
زیادی را روایت کرد و آنها ایشان را مدح کرده اند.4

ــی از آنها را ذکر  ــی دارد که بعض ــف و متفاوت علوم تالیفات ــته های مختل ــام در رش هش
ــه 4- ردبر ثنویت  ــر زنادق ــیا 3- ردب ــاب امامت 2- دالئل حدوث اش ــم: 1- کت ــی کنی  م
 )دوگانه پرستی(5- کتاب توحید 6- ردبر هشام جوالیقی 7- ردبر طبیعیون 8- پیرو جوان 

1.محمدبن یعقوب کلیني، ج1، ص132.
2.نوراهلل علیدوست خراساني، ص237.
3.نوراهلل علیدوست خراساني، ص247.

4.شیخ طوسي، ص259.
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ــول اعتقاد دارد  13-  ــی که به امامت مفض ــر 10- میزان11- میدان12- ردبر کس 9- تدبی
ــران آن 15- جبر و قدر  16- حکمین  ــردم در امامت14- وصیت و ردبر منک ــالف م اخت
17- دربر معترله در مورد طلحه و زبیر  18- قدر  19- الفاط 20- معرفت )شناخت(21- 
ــت باب 23- چگونه فتح باب اخبار می شود 24- ردبر ارسطاطالیس  استطاعت 22- هش
)  در توحید ( 25- ردبر معتزله 26- مجلسی درباره امامت 27- مجلسی درباره توحید.1 
ــت.  ــن یزید جعفی کوفی:  جابر از امام باقر و امام صادق)ع( احادیثی نقل کرده اس جابرب
ــادق)ع(  از دنیا رفت جابر تنها از امام  ــا 132 هجری در دوران امام ص ــال 128 ی او در س
صادق )ع( هفتاد هزار حدیث روایت کرده است و اگر کسی احادیثی را که از او نقل شده 
ــی کند در می یابد که وی حامل اسرار علوم اهل بیت بوده و کرامتهایی از آنها برای  بررس

مردم بازگو می کرد که عقول آنان تاب شنیدن آن کرامات را نداشت.2
ــد : حمید بن  ــرار علوم اهل بیت با خبر بود می نویس ــي در این باره که جابر از اس یعقوب
قحطبه گفت : پدرم قحطبه به من خبر داد که در دوران حکومت بنی امیه وارد مسجد کوفه 
شدم و جامه ای از پوست خز که درشت بود پوشیده بودم پیرمردسالخورده ای را دیدم که 
مردم در اطرافش نشسته یودند و او در باره بنی امیه صحبت می کرد و می گفت در آینده 
ــد . گفت : در آن زمان مردی خروج خواهد کرد که معروف  چه کارهایی انجام خواهد ش
به قحطبه است و فکر می کنم او همین اعرابی است به سوی من اشاره کردم قحطبه گفت 
ــت افتادم و از جای خود بلند شده به گوشه ای رفتم هنگامی که صحبت او  : من به وحش
تمام شد گفت : اگر بخواهم بگویم آن شخص تو هستی می گویم سپس سئوال کردم نام 

این شخص چیست ؟ گفت : جابرین یزید جعفی3
ــون کند و او نیز این کار  ــظ جان جابر به او فرمود که اظهار جن ــام صادق)ع( برای حف ام
ــدند و او  ــد بچه ها اطراف او جمع می ش ــحد کوفه می چرخی ــراف مس ــرد و در اط  را ک

می گفت: منصور بن جمهور را امیری غیر مأمور می یابم.
ــنیده ام  ــید که : ش ــتور رس ــام بن عبدالملک والی کوفه دس پس از چند روز از طرف هش
ــت او را پیدا کن و سرش را از بدن جدا ساز وبرای من  ــخصی به نام جابر در کوفه اس ش
ــت حاکم کوفه از اطرافیان خود پرسید: آیا کسی را به این نام می شناسید؟ گفتند او  بفرس
ــته مبتال به مرض  ــفر حج برگش ــت عالم و فاصل و محدث اما از وقتی که از س مردی اس
 جنون شده است. اکنون هم در میدان مسجد سوار برني میشود و با کودکان بازی می کند. 

1.شیخ طوسي، ص258؛ احمدبن علي نجاشي، ص433. 
2.نوراهلل علیدوست خراساني، صص228-229.

3.احمدبن یعقوب، ج3، ص81.
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ــت مرا به خون جابر  ــگزارم که دس وقتی والی جابر را به این حال دید گفت خدا را سپاس
آلوده نساخت. و معلوم شد که امام برای حفظ جان جابر به او این دستور را داد،  او پس 
از اطمینان از این که کشته نخواهد شد به حالت اول برگشت و چیزی نگذشت که منصور 

بن جمهور به کوفه آمد و آنچه جابر خبر داده بود واقع شد.1
ــاران امام باقر و  ــی بود و از ی ــی یعفور عبدی کوف ــور: عبداهلل بن اب ــن ابی یعف ــداهلل ب  عب
امام صادق)ع( بود وی بسیار مورد توجه امام صادق)ع( قرار داشت زیرا در امتثال او امر آن 
بزرگوار و اطاعت از دستورهای وی ثابت قدم بود تا آن جا که به امام ششم عرض کرد: به 
خدا سوگند اگر اناری را نصف کني و بگوی تصف این انار حالل و نصف دیگر آن حرام 
ــهادت می دهم که آنچه گفتی حالل است، حالل و آنچه گفتی حرام است حرام  ــت ش اس
می باشد. حضرت دو بار فرمود : خدا تو را رحمت کند.2  عبداهلل در زمان امام صادق )ع( 

از دنیا رفت او قاری قرآن بود و در مسجد کوفه قرائت قرآن می کرد.3
نجاشی می نویسد، عبدا. . . بن ابی یعفور دارای دو کتاب بوده است که عده ای از اصحاب 

امام صادق )ع( از او روایت کرده اند.4
ــت او از موالی  ــت5 و کینه اش ابوحمزه ثمالی اس ابوحمزه ثمالی: نام او ثابت بن دنیار اس
کوفی ، عالم و راوی سرشناس حدیث جامعه شیعه روزگار خود بود از امام سجاد و امام 
ــنت هم  ــت اهل س ــت.6 ابوحمزه ثقة و مورد اعتماد اس باقر و صادق)ع( روایت کرده اس

روایات از او نقل می کنند و به ثقه بودن او معرف هستند.7
ــط  ــد از:1 - کتاب الزهد8 2 - کتاب النوادر توس ــت که عبارتن ــی اس ــی باق  از وی کتابهای
ــاله الحقوق : ابوحمزه این رساله را از  ــده 3 - رس ــن بن محبوب از مؤلف روایت ش حس
امام سجاد )ع( روایت می کند.4 - دعای ابی حمزه متن دعا طوالنی است منسوب به امام 

سجاد)ع(  9 که در سحرهای ماه رمضان خوانده می شود.
ــر: عبداهلل مفضل بن عمر کوفی ، صراف از موالی » جعفی « و رهبر مکتب  ــل بن عم مفض
ــت10 نجاشی درباره او می گوید : عده ای می گویند: که وی  ــیعه اس مفوضه و از غالت ش

1.نوراهلل علیدوست خراساني، صص228-229.
2.محمدحسین المظفر، االمام الصادق،   قم، مؤسسه نشر االسالمي، اول، 1409ق، ج2، ص231. 

3.احمدبن علي نجاشي، ص23. 
4.همان جا.

5.شیخ طوسي، ص90.
6.سیدحسین مدرسي طباطبایي، ص443.

7.محمدحسین المظفر، ج2، ص135.
8.شیخ طوسي، ص90.

9.سیدحسین مدرسي طباطبایي،  صص446–445.
10.سیدحسین مدرسي طباطبایي، ص397.
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فاسد المذهب است و مصظرب الروایه.1
ــی در امالی شیخ صدوق آمده است که : او بیشتر اوقات از مکتب  ــخن نجاش  بر خالف س
ــاره مقام و  ــام)ع( بود و درب ــرد. وی مورد توجه ام ــب فیض می ک ــام صادق )ع( کس ام
شخصیت او همین بس که حضرت فرمود : به خدایی که جز او خدایی نیست ، مفضل بن 
عمر بنده خوب خداست . پس از فوت او امام هشتم 7فرمود : مفضل مایه انس و راحتی 

من بود.2 وی در دوران امامت امام کاظم پیش از سال 179 درگذشت. 3
مفضل دارای تألیفاتی میباشند که عبارتند از :  

1- وصیته المفضل4
ــت که با  ــی بدء الخلق و الحث علی االعتبار5 : این کتاب همان متنی اس ــاب فکر ف 2- کت
نام توحید مفضل شهرت دارد به سبک مجموعه ای  از درسهای امام صادق)ع( به مفضل 

نوشته شده که امام ضمن آن برای وجود خدا استدالل آورده.6
2- االهلیجه : متن نامه منسوب به امام صادق )ع( در پاسخ پرسشی از مفضل درباره وجود 
ــه صورت گفته گویی میان امام صادق)ع( و یک طبیعت هندی  ــد خداوند این متن ب توحی

نوشته شده.7
3- کتاب علل الشرایع.8 

ــام  ــام ام ــاگردان بن ــی از ش ــوی یک ــی طرس ــان صوف ــن حی ــان: جابرب ــن حی جابرب
ــری-  ــا 105 هج ــالهای 103 ت ــن س ــخ والدت او بی ــت تاری ــادق)ع( اس ــر ص جعف
ــت.9 ــده اس ــر ش ــری ذک ــال 120 هج ــز س نی ــع  ــی مناب ــت و در برخ ــری  اس  قم

جابر در سفری به کوفه آمد و با  امام جعفر صادق)ع( مالقات نمود و در ردیف شاگردان 
و دوستان آن حضرت در آمد.10

البته الزم به ذکر است که در مورد این که وی شاگرد امام صادق)ع( بوده یا نه اختالفاتی 
 وجود دارد استاد عبداهلل نعمه می نویسد: من پنجاه رساله خطی قدیمی از جابر دید ام که 

1.احمدبن علي نجاشي، ص416. 
2.محمدبن علی ابن بابویه قمي، امالي شیخ صدوق، تهران ، کتابچي، ششم، 1376، صص16-15.

3.سیدحسین مدرسي طباطبایي، ص397.
4.شیخ طوسي، ص251.

5.احمدبن علي نجاشي، ص416.
6.سیدحسین مدرسي طباطبایي، ص398.

7.همان جا.
8.احمدبن علي نجاشي، ص216.

9.عبداهلل نعمه، فالسفه شیعه، مترجم:سید جعفر غصنبان، تهران، بي نا، اول، 1347، ص207.
ــیداالهل، زندگاني جعفربن محمد االمام صادق علیه السالم،مترجم:حسین وجداني، بي جا، بي نا، اول، بي تا،  10.عبدالعزیز س

ص90.
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ــر)ع(« و » القی علّی جعفر )ع(« و» حدثنی موالی  ــا عباراتی از قبیل » قال ابي جعف در آنه
ــت.1 این خود گواه بر آن است که او شاگرد امام جعفر صادق  ــته شده اس جعفر)ع(« نوش

بوده است.
ــد که آیا جابربن حیان علم خود  ــهید مطهری سئوال ش وقتی در مورد جابربن حیان از ش
ــخ چنین گفت: » قسمتی از این مطلب از  ــت ؟ او در پاس را از امام صادق)ع( آموخته  اس
ــته آن را صد در صد روشن کند آن مقدار که  ــت و هنوز تاریخ نتوانس مجهوالت تاریخ اس
هست همین است که این درسها را از امام صادق)ع( آموخت. البته هستند افرادی که به او 
اعتماد ندارند و می گویند جابربن حیان دوره اش اندک متاخر از امام صادق)ع( است آنها 
ــت میگویند او شاگرد بعضی شاگردان امام صادق)ع( بوده است  هم که میگویند متأخر اس
ولی به هر حال آنهایی که نوشته اند به این مسئله اعتماد دارند و به همین عنوان نوشتهاند 
ــت که این علوم قبل از او  ــها را از امام صادق)ع( فرا گرفت و عمده این اس که او این درس

سابقه نداشته است و این نشان میدهد که حضرت شاگردان مختلفی داشته است2«
 جابر از شخصیت های علمی است که به فلسفه، منطق، طب ، ریاضیات ، کیمیا ، مکانیک، 
ــیمی است3 او ابتکارات  ــهرت او در ش ــتغال ورزید ولی ش هیئت ، فلک و علوم دیگر اش
جدیدی در شیمی به کار برد و دانش های تازه ای بر آن افزود. جرجی زیدان می نویسد: 
ــتیک و  ــود و از ترکیب اسیداس ــلطانی که تیزاب طال خور  نیز به آن گفته میش تیزاب س

اسیدکلریدریک حاصل می شود از اختراعات جابر است.4
ــاگردان  ــن از ش ــی چندت ــری از زندگ ــال مختص ــرح ح ــد ش ــون بیان ش ــا کن ــه ت آنچ
ــا چهار  ــادق)ع(را ت ــاگردان امام ص ــد ش ــور که آم ــت ولی همانط ــادق)ع( اس ــام ص ام
ــی کنیم: ــاره م ــاگردان اش ــی دیگر از این ش ــه نام بعض ــمرده اند اکنون ب ــر ش ــزار نف  ه
ــن دراج5  ، که نام  ــن بکیر  ، حمبل ب ــف بن یعقوب  ، عبداهلل ب ــم  ، یوس ــی بن قاس یحی
ــلمان بن اعمش7،  ــت. عطاء بن ابی ریاح6 ،  س ــی آمده اس ــی در کتاب رجال نجاش  همگ
ــم سلیمان بن  ــم8 ، عبداهلل بن عمر ، روح بن قاس  عبداهلل بن ابی رافع ، عبدالرحمن بن قاس
بالل، هاشم بن اسماعیل ، وهب بن مختار ، ابراهیم بن طحان ، عبدالعزیزبن مختار9 ، یحیی 

1.عبداهلل نعمه، ص233.
2.مرتضي مطهري، ص165.

3.عبداهلل نعمه، ص205.
4.عمادالدین حسین اصفهاني، مجموعه زندگاني چهارده معصوم علیهم السالم، پنجم، بي جا، مکتب قرآن، بي تا، ج2، ص259.

5.احمدبن علي نجاشي، ص126-222. 
6.عبدالعزیز سیداالهل، ص49.

7.علي اکبر نواب شیرازي، ص358.
8.عبدالعزیز سیداالهل، ص48.

9.محمدبن علي بن شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب علیه السالم، محقق:یوسف البقایحي، بیروت، داراالضواء، 1412ق، ج3.
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بن سعید انضاری1 ، سفیان ثوری 2
ــنة معروفند و همه  ــتند که به اصحاب س ــش تن از یاران امام صادق)ع( هس همچنین ش
حدیث شناسان و رجال شناسان شیعه آنها را توثیق کرده و به جاللت قدرشان اذعان دارند 
ــکان 3- عبداهلل بن بکیر 4- حماد بن  که عبارتند از: 1- جمیل بن دراج 2- عبداهلل بن مس

عیسی 5- حماد بن عثمان 6- ابان بن عثمان که همان ابان بن تغلب است .3
ــناس امام صادق)ع( از احادیث و پاسخهای آن  ــاگردان سرش محقق در العتبر می گوید: ش
ــته تحریر در آوردند که به دوران پس از  ــائل تعداد چهار صد کتاب  به رش حضرت به مس
ــی در کتب چهارگانه خود  ــیخ صدوق و طوس ــده و و ش وی به اصول اربعمأة معروف ش
ــتبصار ( آنها را مرجع خود قرار دادند همچنین  )کافی- من الیحضره القیه ، تهذیب و اس
ایشان عالوه بر چهارصد کتاب اصول، صدها کتاب در حدیث و فقه و دیگر موضوعهای 

اسالمی از سخنان امام نگارش کرده اند.4
2-6-شکل گیری فقه جعفری و سبک جدید زندگی دینی شیعیان

ــت این علم در میان  ــت که فقه قانون نظام عالم بشریت و ناموس اجتماع اس ــکي نیس ش
ــت یعنی به امام صادق)ع( نسبت داده شده است زیرا  ــیعیان به فقه جعفری معروف اس ش
قسمت عمده احکام فقه اسالمي بر طبق مذهب شیعه از آن حضرت روایت شده است5 و 
در واقع آن حضرت با بنیان نهادن فقه جعفری، بنیان گذار سبک جدیدی از زندگی دینی 

برای شیعیان می باشند .
ــیعه امامیه از آن حضرت است و آن  ــمت عمده احکام فقه اسالمی بر طبق مذهب ش  قس
اندازه که از آن حضرت روایت نقل شده از هیچ یک ائمه نقل نگردیده به همین جهت فقه 

شیعه امامیه ، به فقه جعفری مشهور است.6
عمادالدین حسین اصفهان در این باره می گوید: در سطح فرهنگ و معارف بشری قانونی 

برای حفظ اجتماع از فقه جعفری استوارتر و جامع تر نیست.7
ــام صادق )ع( که به فقه  ــز در این مورد می گوید : تعلیمات فقهی ام ــل اهلل کمپانی نی  فض
ــت که از مبدأ وحی بوسیله  ــت همان فقه صحیح و اصیل اسالمی اس ــهور اس جعفری مش
پیغمبر اکرم جهت هدایت بشر نازل گردیده و امام )ع( چیزی از خود به آن اضافه ننموده 

1.علي بن عیسي اربلي، ج2، ص328.
2.عباس قمي، نگاهي به زندگاني چهارده معصوم علیهم السالم، قم، نشر ناصر، دهم،1376، ص233. 

3.دایره المعارف شیعه:زندگاني چهارده معصوم علیهم السالم، ص314.
4.هاشم معروف، ج2، ص260.
5.سید حسن موسوي، ص79.

6.راه راستان دایره المعارف تشیع، ص300.
7.عمادالدین حسین اصفهاني، مجموعه زندگاني چهارده معصوم علیهم السالم، ج2، ص255.
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است زیرا هیچ امامی حق اضافه و کسر و تغییر و تبدیل حکمی در مسائل شرعی را ندارد 
ــمان فقط ذات ذوالجالل پروردگار است و پیغمبر اکرم  نیز وسیله ابالع  و مقنن قوانین آس
قوانین الهی بوده و جانشینان او هم مبین و مفسر احکام مذبور می باشند. پس در این مورد 
نبایستی این امر برای بعضی ها مشتبه شود که حضرت صادق )ع( مانند رؤسای سایر فرقه 
ــلیقه خود  ــالمی به ذوق و س ها، مکتبی بخصوص ایجاد کرده زیرا فرقه های مختلف اس
ــتفاده از  در اصول و فروع دین عقاید و آراء مخصوصی می آورند اما امام صادق)ع( با اس
ــت آورده بود بدعت ها خرافات وارده به دین را که به تدریج تا آن زمان  فرصتی که بدس
ــده بود دور ساخت و حقایق احکام را تشریح و آیات قرآن را چنانچه منظور و  حاصل ش
ــیر نمود و فقه اسالمی را که مدت یک  ــریعت بود برای مسلمانان تفس مقصود صاحب ش
قرن دستخوش هوا و هوس زعمای سقبفه و حکام اموی شده بود، احیاء و تدوین نمود و 
ــت که پی بردن به حقایق این فقه که منشاء آسمانی دارد از عهده بشر خارج  پر واضح اس
ــان توسعه یابد باز از درک کلیه حقایق آن عاجز  ــت و هر قدر قوای عقلی و ذهنی انس اس

خواهد بود.1
منابع اصلی فقه شیعه کتاب قرآن سنت ) قول و فعل اهل بیت ( عقل و اجماع می باشد که 
حجیت این ادله چهارگانه نزد علمای شیعه به اثبات رسیده است پس از قرآن فقه جعفری 
دارای منبع سرشار و پر برکت از احادیث و روایات پیامبر بزرگ اسالم و پیشوایان معصوم 

می باشد  که می تواند پاسخگو و بر آورنده نیازهای جوامع مختلف باشد.2
ــیعیان را به اهل بیت جلب کرده و آنان را از تمسک به احادیث دیگران  امام تمام توجه ش
ــکل گیری فقه شیعه به صورتی مستقل و اصیل بود و  ــت این مهترین عامل ش باز می داش

اهمیت آن از پیش تا حدودی در زندگی امام باقر )ع( تبیین شده بود.3
2-6-1-امتیازات فقه جعفری نسبت به سایر مکاتب فقهی

   فقه جعفری نسبت به سایر مکاتب فقهی دارای امتیازات زیر می باشد:
ــایر اهل بیت احادیث  1- حدیث و روایت : همانطور که آمد احادیث امام صادق)ع(و س
ــمه می گرفت و همچنین امام صادق )ع( معیار کامل  ــر چش ناب بود که از منبع وحی س
ــن فرمود و ضمن ارزیابی احادیث  ــناخت حدیث صحیح از غیر صحیح را بسیار روش ش
فرمود : آنچه که مطابق کتاب خداست بپذیرید و عمل کنید و آنچه را که مخالف آن است 

رد کنید.4
1.فضل اهلل کمپاني، ص143.
2.عقیقي بخشایشي، ص66.

3.رسول جعفریان، حیات فکري سیاسي امامان شیعه، ص345.
4.محمدبن یعقوب کلیني، ج1، ص472.
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ــه دیگر مکاتب و مدارس فقهی  ــبت ب ــاز دیگری که مکتب فقهی امام صادق نس  2 - امتی
داشت اعطا بهره خاص به عقل و اندیشه است به حدی که در اغلب موارد عقل را مالک 
و معیار قرار می دهد و آن را به صورت یک معیار اصولی و شاخص دربرخورد با احادیث 
ــه انسان که بار خالفت الهی را روی زمین  مختلف به کار می برد ودر واقع برعقل واندیش

بردوش دارد میدان جوالن و فعالیت در نظرگاههای مختلف فقهی می دهد.1
3 - مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه جعفری: در اینجا باید گفت که اجتهاد از دستاوردهای 

فقه جعفری است برای استنباط احکام در زمان غیبت امام معصوم)ع(. 

نتیجه
ــله اموي و روي  ــي انقراض سلس ــفتگي اوضاع سیاس در زمان امام صادق )ع( به علت آش
ــیان خلفا تسلط کمي بر امام و اوضاع فرهنگی جامعه داشتند و امام از این  کار آمدن عباس
ــبک علمی ـ فرهنگی  ــیعه وساماندهی یک س ــر افکار و عقاید ش فرصت طالیي براي نش
ــکالت بزرگ فرهنگی جامعه آن زمان  ــیعیان از مش ــبک زندگی دینی ش وحفظ و احیاء س
ــعت از میان ائمه تنها براي امام صادق)ع(  ــتفاده کردند چنین فرصت طالئي با این وس اس
ــخ  ــتند و حتي با زیرکي و درایت خود پاس پیش آمد آن  امام نیز در این زمینه همت گماش
بسیاري از شبهات  مطرح در جامعه آن روز را به مردم عرضه نمودند و اعلم بودنشان در 

زمینه همه علوم دینی به اثبات رسید .
ــي ، جبهه فرهنگي را انتخاب  ــي و فرهنگ ــام صادق)ع( در واقع از بین دو جبهه سیاس  ام
ــالمي و آماده سازي آن براي آینده بود  نمودند که علتش تاثیر بنیادین این راه بر جامعه اس
ایشان در این راه از هیچ تالشي فرو گذار نکردند در جریان نهضت ترجمهو رویارویی با 
ــه های جدید سبک جدیدی در علم وزندگی به مردم آموختند در مناظرات   افکار و اندیش
ــلمانان دفاع نموده و با مبانی  ــتداللهای محکم و بنیادین از مباتی دینی مس خود نیز با اس
نادرست مکاتب اهل سنت مبارزه کردند تا سبک زندگی دینی و فرهنگی شیعیان متأثر از 
آن نگردد و در برابر غالیان که درواقع جریان های نادرست اعتقادی شیعه بودند ایستادند 

تاسبک صحیح زندگی اعتقادی و فرهنگی شیعیان تحت تآثیر آنها قرار نگیرد.
ــدند و کار  ــالمي بودند گرد امام جمع ش ــنه دریافت معارف اس  و از آنجا که مردم نیز تش
ــیار باال گرفت تا جایي که بیش از چهار هزار شاگرد در رشته هاي علمي متفاوت  امام بس
ــب علم و دانش پرداختند وکار تاجایی پیش رفت که  ــگاه امام صادق )ع( به کس در دانش
ــدند و امام مراجعان را به آنها ارجاع  ــاگردان متخصص علوم مختلف ش  تعدادی از این ش

1.عقیقي بخشایشي، ص11.
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می دادتد اینان در واقع افسران امام صادق)ع(  در جنگ نرم فرهنگی بودند. 
طیف وسیع فعالیت هاي فرهنگي امام صادق )ع( تا جایي بود که حتي مکاتب اهل سنت 
ــاگردي امام را کردند حاصل کار  ــر گرفت و برخی از صاحبان این مکاتب ش ــز در ب را نی
ــکیل فقه جعفري که همان  ــبک جدیدی از زندگی دینی و تش ــده امام صادق )ع( س ارزن
ــد، بود و با ظهور امام زمان )عج( در  مکتب ناب محمدي)ص( و ائمه معصومین: مي باش

آخر زمان بار دیگر احیاء خواهد شد  انشا ا...

منابع :
1- قرآن کریم

ــي اکبر نهاوندي، قم، بي نا،  ــیخ مفید، محقق:عل ــن نعمان، محمد بن محمد، امالي ش 2- اب
اول، 1403ق.

3- ادیب، عادل، زندگاني تحلیلي پیشوایان ما، بي جا، فرهنگ اسالمي، ششم، 1366.
ــي  ــف الغمه في معرفه االئمه، ج 2،  مترجم: علي بن عیس ــي، کش 4- اربلي، علي بن عیس

زوارني، مصحح:سید ابراهیم میانجي، تبریز، حاج محمد باقر کتابچي حقیقت، 1381.
ــي کرماني، تهران ،  ــیره معصومان،  ج 5 ،  مترجم: علي حجت ــن، س ــید محس 5- امین، س

سروش، دوم، 1376.
ــراف، ج3، محقق شیخ محمد  ــاب األش 6- بالذري، علي بن احمد بن یحیي بن جابر، انس

باقر محمودي ، بیروت ، دارالتعارف للمطبوعات ، اول، 1397 ق،  
ــهد ،  ــد : امام محمد باقر)ع(جلوه امامت در افق دانش ، چاپ دوم ) مش ــي ، احم 7- تراب

آستان قدس رضوي ، 1375 ( 
8- جعفریان، رسول : تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان ، چاپ دوم )قم ، الهادي 

 ) 1378 ،
ــیعه ، چاپ اول ) قم ، انصاریان ،  ــي امامان ش ــول : حیات فکري سیاس 9- جعفریان ، رس

 )1376
ــایل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه ، ج 18 )  ــن: وس 10- حرعاملي ، محمد بن الحس

تهران ، المکتبه االسالمیه ، بي تا ( 
ــدحیدر : امام صادق و مذاهب اربعه ، ترجمه حسن یوسفي اشکوري ، چاپ اول  11- اس

، ج 1 ) تهران ، شرکت سهامي انتشار ، 1369 (
ــم : دکتر محمود مهدوي  ــه احمد بن داوود : اخبارالطوال ، مترج ــوري ، ابوحنیف 12- دین

دامغاني ) تهران ، ني، 1368 ( 
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13- راه راستان ، دایره المعارف تشیع ، چاپ اول ) تهران ، سعید محبي ، 1376 ( 
14- راغب اصفهاني ، حسین بن محمد : المفردات في غریب القرآن ، چاپ اول )تهران، 

المرتضویه، بي تا ( 
15- سبحاني ، جعفر : الموجز في اصول الفقه ، چاپ ششم )قم ، مؤسسه امام صادق)ع(، 

بي تا ( 
ــین  ــه جعفربن محمد االمام الصادق ، ترجمه حس ــل ، عبدالعزیز : زندگینام ــید اه 16- س

وجداني ) بي جا، بي تا، بي نا ( 
17- شوشتري ، نوراهلل : مجالس المومنین ) تهران ، کتابفروشي تهران ، 1354 ( 

18- شهر آشوب ، ابي جعفر محمد بن علي : مناقب آل ابیطالب ، محقق یوسف البقایحي 
، ج 4 و 3 )بیروت ، داراالضواء ، 1412 ، هـ . ق ( 

19- صدوق ، ابن بابویه محمد بن علي : خصال ، مترجم آیت اهلل کمره اي ، ج 2 ،)تهران 
، کتابخانه اسالمیه ، 1362 ( 

20-  صدوق ، ابن بابویه محمد بن علي : امالي شیخ صدوق ، چاپ ششم ) تهران، کتابچي 
 ) 1376 ،

21- صدیقي نسب ، عباسعلي : پژوهشي پیرامون زراره و خاندان اعین ، چاپ اول )مشهد 
، آستان قدس رضوي ، 1375 ( 

ــي در جریانها وبرآیندهاي غالیان )مشهد ، بنیاد  ــان ، نعمت اهلل : کاوش 22- صفري فروش
پژوهشهاي اسالمي ، 1378 ( 

23- طبري، جعفر بن محمد بن جریر : دالئل االمامه ، چاپ سوم )قم ، الرضي ، 1363 ( 
ــن : الفهرست ، محقق شیخ جواد قیومي ،  ــي ، شیخ ابي جعفر محمد بن الحس 24- طوس

چاپ اول ) بي جا ، الفقاهه ، 1375 ( 
25- عزیزي، حسین  و رستگار، پرویز و بیات ، یوسف : راویان مشترک 2 ج ، چاپ اول) 

قم ، دفتر تبلیغات اسالمي ، 1380( 
26- عقیقي بخشایشي  عبدالرحیم : امام صادق پیشوا و رئیس مذهب ) بي تا ، نویداسالم 

، تهران ( 
ــت خراساني ، نوراهلل : پرتوي زندگاني امام صادق، چاپ اول ) تهران، دفتر  27- علیدوس

نشر و فرهنگ اسالمي ، 1377 ( 
ــین : زندگاني معلم کبیر حضرت جعفر صادق چاپ دوم ) تهران ،  28- عماد زاده ، حس

گنجینه ، 1362 ( 
ــین : مجموعه زندگاني چهارده معصوم علیهم السالم ، ج  29- اصفهاني : عمادالدین حس
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2 ، چاپ پنجم ) بي جا ، مکتب قرآن ، بي تا (
30- فصلنامه تاریخ اسالم ، عبدالملک بن اعین ، شماره مسلسل 9 ) قم ، موسسه آموزش 

عالي باقر العلوم بهار 1381(
31- قریشي ، سید علي اکبر : خاندان وحي ، چاپ چهارم ) تهران ، دار الکتب االسالمیه 

) 1376 ،
ــر ناصر،  ــالم، قم، نش ــه زندگاني چهارده معصوم علیهم الس ــي، نگاهي ب ــاس قم  32-عب

دهم،1376، 
ــید مهدي رجایي ، ) قم ، موسسه آل  ــي،محمد بن عمر : رجال کشي ، تحقیق س 33ـ کش

البیت ،هـ . ق1404 ( 
ــي ، محمدبن یعقوب : اصول کافي ، مترجم : محمد باقر کمره اي ، ج 1و2و4 ،  34- کلین

چاپ دوم ) تهران ، اسوه ، 1372 (
ــالمیه ،  35- کمپاني ، فضل اهلل : حضرت صادق7، چاپ اول ) تهران ، دارالکتب االس

بي تا (
  36- مادلونگ : فرقه هاي  اسالمي ، ترجمه دکتر ابوالقاسم سري ، چاپ اول ) ایرانشهر- 

اساطیر ، 1377 ( ص 129
37- مجلسي ، شیخ محمد باقر ، بحاراالنوار، ج 10 چاپ سوم ) بیروت لبنان ، داراالحیاء 

التراث العربي ، 1403هـ .ق (
38- محدث زاده ، علي : اصحاب امام صادق7، چاپ اول ) تهران ، مدرسه چهلستون  

) 1373 ،
ــهاي مکتبي ، مترجم : احمدرضا آژیر ،  ــي ، محمد تقي : امامان شیعه و جنبش 39- مدرس

چاپ چهارم) مشهد ، آستان قدس رضوي ، 1378(
ــي ، محمد تقي: هدایتگران راه نور ) زندگینامه چهارده معصوم ( ج 2 ، چاپ  40- مدرس

اول ) تهران ، محبان الحسین7، 1379 (
ــي طباطبایي ، سیدحسین : میراث مکتوب شیعه ، مترجم : سید علي قرائتي  و  41- مدرس

رسول جعفریان) قم ، کتابخانه تخصصي تاریخي اسالم و ایران ، 1383 (
42- مسعودي ، علي بن حسین بن علي : اثبات الوصیه االمام علي بن ابي طالب7، )قم 

، الرضي ، 1404 ه . ق (
ــین بن علي : التنبیه و إالشراف ، مترجم : ابوالقاسم پاینده ،  ــعودي، علي بن حس 43- مس

چاپ سوم) تهران، علمي فرهنگي ، 1381 (
ــین بن علي ، مروج الذهب ، ج 2 ) تهران ، بنگاه ترجمه و  ــعودي ، علي بن حس 44- مس
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نشرکتاب ، 1360 (
ــوم ) مشهد ، آستان قدس  ــالمي ، چاپ س ــکور ، محمد جواد : فرهنگ فرق اس 45- مش

رضوي، 1375 (
46- مطهري، مرتضي : سیري در سیره ائمه اطهار ، چاپ دهم ) قم ، صدرا ، 1374 (

ــیدابراهیم  ــي از زندگاني امام صادق)ع(، مترجم:س ــین ، صفحات ــر ، محمد حس 47- مظف
سیدعلوي، تهران، رسالت قم، دوم، 1372، 

48- مظفر ، محمد حسین: االمام الصادق ج2 ) قم ، موسسه نشر اسالمي ، 1409 هـ . ق (
49- معروف الحسني ، هاشم : زندگي دوازده امام ، مترجم : محمد رخشنده ، ج 2 ، چاپ 

اول ) تهران ، سراسر ، 1370 (
ــین : بر امام صادق و امام کاظم چه گذشت؟ ،  ــاني ، سید محمد حس ــوي کاش 50-  موس

چاپ اول) قم ، مؤلف ، 1373 ( 
ــن: زندگي سیاسي و فرهنگي شیعیان بغداد ، ) قم ، بوستان کتاب  ــوي ،سید حس 51-موس

) 1381
ــه  ــم ) قم ، مؤسس ــي ، چاپ شش ــي ، احمدبن علي بن احمد : رجال نجاش 52- نجاش

نشراسالمي ، 1418   هـ . ق  (
53- نعمه ، عبداهلل : فالسفه شیعه ، مترجم: سید جعفر غضبان ، ) تهران ، بي نا ، 1347 ( 
54- نواب شیرازي،علي اکبر: بحراللئالي،ج 6،چاپ دوم ، ) بي جا ، بي نا، شهریور0 134(
ــیعه نو بختي ، مترجم: محمد جوا د  ــي : فرق الش ــن بن موس 55- نوبختي ، ابومحمد حس

مشکور، ) بي جا ، علمي فرهنگي ، 1361 (
56- هاشمي ، سید اسماعیل : شهادة الشهدا ، ) بي جا ، بي نا ، 1364 (

ــوم ، ج 2 ) بي جا ، علمي  ــخ یعقوبي ، چاپ س ــن یعقوب : تاری ــد ب ــي، احم 57- یعقوب
فرهنگي، 1362 (
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بررسی جایگاه تعلیم و تربیت به عنوان رویکردی از 
سبک زندگی امام جعفر صادق)ع(

گالره  امیری1

چکیده:
ــالت انبیاء الهی و جانشینان آنها، هدایت  ــت که یگانه رس آموزه های الهی، گویای این اس
ــیعه،  ــز همانند همه امامان معصوم ش ــت. امام صادق)ع( نی ــوی پروردگار اس ــردم به س م
سیاست ناب الهی و دینی را در روزگار خود به یادگار نهاده اند؛ بخش مهمی از تالشهای 
ــاد، هدایتگری، تربیت و اصل اح  ــان، به منظور ارش ــاله ایش فرهنگی روزگار امامت 34 س
ــت. امام صادق)ع( با  ــاس معارف ناب اهل بیت)ع( صورت گرفته اس امور اعتقادی بر اس
ــلحانه علیه حاکمان جور و در  ــت عدم قیام مس ــرایط ویژه دوران خود، سیاس توجه به ش
مقابل، ایجاد نهضت بزرگ بیدارگری توده شیعه و آشنا کردن آنان با حقایق اسالمی را در 
ــت کالن از راهبردها وشیوه های خاصی بهره  ــان برای اجرای این سیاس پیش گرفت. ایش
گرفت که می توان به نهضت بزرگ تولید علم، مبارزه با فرقه گرایی ها و ... اشاره کرد. آن 
 حضرت با ایجاد بزرگترین دانشگاه اسالمی)دانشگاه جعفری( و سازماندهی فکری مکتب، 

ــگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه )گروه معارف  ــالم دانشگاه علوم تحقیقات تهران، مدرس دانش ــجوی دکترا تاریخ اس 1. دانش
اسالمی(
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ــاگردان در رشته های خاص، برپایی مناظرات و معرفی خط مشی تشیع موجب  تربیت ش
انسجام میان مسلمانان گردید.

ــواهد تاریخی  ــالمی، ش ــتفاده از متون مقدس اس ــت تا با اس در این مقاله تالش بر آن اس
ــم و تربیت به عنوان  ــی جایگاه تعلی ــیوههای پژوهش تاریخی، به بررس ــری ش و بکارگی

رویکردی از سبک زندگی امام جعفر صادق)ع( پرداخته شود. 
واژگان کلیدی: امام جعفر صادق)ع(، تعلیم و تربیت، دانشگاه جعفری، نهضت تولید علم

مقدمه:
ــوایان بزرگ دینی در عصر خود، عهده دار ارشاد و رهبری جامعه اسالمی،  هر یک از پیش
ــک خط مشی و شکل مبارزه هایی که انتخاب  ــدار و نگهبان آئین اسالم بودند، بی ش پاس
می کردند، بر اساس اوضاع و شرایط اجتماع، ارزیابی قدرتها و جبهه گیری مخالفان اسالم 
ــس العمل امامان، در برابر حوادث عصر خود،  ــود. به همین جهت نحوه برنامه ها و عک ب
ــان نبود، بلکه گاهی به صورت مبارزه و قیام و گاهی به صورت تقیه جلوه  ــه یکس همیش
ــادق)ع( در طلیعه حرکت و  ــوایی،1353: 606( بطور حتم امام جعفر ص گر می شد.)پیش
ــه بنی  ــالم، در اوایل قرن دوم هجری، همزمان با انتقال خالفت، از سلس نهضت علمی اس
امیه به آل عباس، یکی از چهره های درخشان و مورد توجه و محل  رجوع علمای اسالم 
به خصوص طبقه محدثین، فقها، اهل کالم و مفسران قرآن به شمار می رفته است. روش 
ــوای ششم نیز در نشر علوم مختلف، ترویج حدیث، تربیت شاگردان و ایجاد نهضت  پیش

علمی پیداست.)ابن ابیالحدید،بیتا: 1/18؛ خضری،بیتا:263(  
ــی ابعاد وجودی و علمی آن امام همام، بسیاری از حقایق پنهان، در کیفیت  کاوش و بررس
رشد،گسترش و شکل گیری فرهنگ و علوم اسالمی را، روشن می نماید. کما اینکه شیوه 
آن امام جلیل علوی، در قلمرو سیاست، تعلیم و تربیت و پرورش شاگردان عالم و متعهد، 
ــد. ــی آموزنده باش ــود می تواند برای همه علما و متفکران اعصار بعد درس در روزگار خ

)واعظزاده خراسانی،1370: 5(
ــالمی، تحلیل نظریات  ــتفاده از متون مقدس اس ــت تا با اس ــن مقاله تالش بر آن اس در ای
مورخان و با استفاده از شیوه پژوهشهای تاریخی به بررسی جایگاه تعلیم و تربیت بهعنوان 
رویکردی از سبک زندگی امام جعفر صادق)ع( پرداخته شود. به این منظور ابتدا اشارهای 
ــپس گذری بر مناظرات  ــگاه علمی امام صادق)ع( و نهضت تولید علم داریم و س ــه جای ب

کالمی، تنوع علوم و شاگردان امام صادق)ع( خواهیم داشت.
جایگاه علمی امام صادق)ع( و نهضت تولید علم:
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ــی و اضمحالل حکومت امویان و شکل گیری دولت عباسیان، فرصتی کافی برای  فروپاش
اشاعه و نشر علوم، احکام شرع و تعالیم نبوی برای امام صادق)ع( فراهم نمود. امام)ع( در 
طول دوران زندگانی خود، با پنج تن از خلفای اموی و دو تن از خلفای بنی عباس معاصر 
بود)مسعودی،1374: 3/297(  و همین اوضاع و شرایط حاکم سبب شهرت و آوازه ایشان 
ــان، که دارای  ــترش ایش در آن دوران گردید، به گونه ای که از ویژگیهای مکتب روبه گس
ــمندان بودند، میتوان به آزادی بیان، نقض  ــاگرد بود و همگی از علما و دانش چهار هزار ش
ــه  ــاره نمود. در همان زمان که اندیش ــایر حوزه های دینی و علوم طبیعی اش و ابرام در س
ــت، امام صادق)ع(  ــتدالل تأکید داش ــلمات و روش اس یونان بر اتکا به علوم نظری و مس
کاوشهای خود را در قالب روش تجربی انجام میداد و قرآن را، که بر حجیت محسوساِت 
متجلی در واقعیت موجود تأکید دارد و ما را به رد مسلمات و امور شایع تشویق مینماید، 
ــگاه امام صادق)ع( در  ــت که دانش تنها اتکای خود در این باره قرار داد. به همین دلیل اس
ــرفتهی علمی  ــمندان و اهل تخصص در تمامی زمینه های پیش مدینهی منوره مملو از دانش
ــوم دینی همچون علم الحدیث  ــفه و نیز عل ــیمی، طب، جغرافیا و فلس آن روز بوده که ش
ــود: »علم و دانش  ــواره میفرم ــند. از این رو امام هم ــی از آن می باش ــه های ــه، نمون  و فق
)آموخته های خود( را به رشتهی تحریر درآورید که تنها در این صورت قادر به حفظ آن 

خواهید بود«.)کتانی،1991: 25( 
اینگونه تأکید امام)ع( بر بُعد تجربی و کاوش علمی مداوم و مستمر، شاگردان ایشان را به 
فراگیری اندیشهی مکتب یونان آن هم بدون خلل وارد شدن به محورهای فکر و اندیشهی 
ــاخت. از این رو، امام صادق)ع( موضوعاتی همچون جبر، اختیار، قضا و  ــالمی قادر س اس
قدر را بدون هیچگونه جمود و تحجری مورد بحث و گفتگو قرار میداد.)الجمری،جاللی، 

)184 :1384
ایشان به شاگردان خود شیوهی عمل به دلیل استقرائی برای تحصیل معرفت در هر دو بُعد 
ــانیت و نظام هستی را آموزش میداد و قرآن را بهعنوان منبع الهی معرفت دینی معرفی  انس

مینمود، که این امر منجر به جهتدهی معرفت بشری میشد.)همان:186(
ــیس دانشگاه چهار هزار نفری در رشته های مختلف, متخصصین بسیاری  حضرت با تأس
ــاجیزواره،1386: 38  ــیمی و ... تربیت کرد. )نس ــتههای کالم، فقه، حدیث، طب، ش در رش
ــگاه بیهمتای اسالمی، کافی  ــهای از دانش ؛ خطیبی،1386: 140( برای درک عظمت گوش
ــود که اصول چهارصدگانه حدیث و معارف اسالمی که تنها منبع اصلی و  ــت گفته ش اس
ــن الیحضره الفقیه صدوق و تهذیب  ــیخ کلینی، م اصیل کتابهای معتبر چهارگانه »کافی ش
ــاگردان با کفایت امام صادق)ع( بوده است. ــتبصار شیخ طوسی« محصول مستقیم ش و اس
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)عقیقی بخشایشی،1361: 19(
امام صادق)ع( نهضت علمی و مذهبی خود را گسترش داده و عماًل مدینه را حوزه درسی 
قرار دادند که در آن هزاران پژوهنده مشتاق، در رشتههای گوناگون از محضر آن امام همام 
بهره میگرفتند. شهرت علمی امام، در بالد اسالمی آن چنان چشمگیر و زبانزد خاص و عام 
ــرزمینهای اسالمی برای کسب فیض به مدینه و حوزه درس  ــیار دور س بود که از نقاط بس
ایشان میآمدند و از دریای بیکران علوم الهی بهره میبردند. حتی بسیاری از متفکران غیر 
ــیدند و حضرت به میزان سطح  ــلمان نیز برای مذاکره علمی با امام به خدمتش میرس مس
درک و علمشان پاسخ میگفتند؛گاهی سطح علمی سوال کننده ایجاب میکرد که حضرت 
پاسخ علمی و فلسفی بدهد و گاهی پاسخ در حد ابطال دلیل خصم بودن و گاهی سادهتر 

از آن.)اکبری،1378: 21(
با توجه به مسائل بیان شده، امام صادق)ع( نهضت بزرگ تولید علم را برای تعمیق بیداری 

اسالمی و معرفی تعالی ناب محمدی)ص( در زمینه های زیر ایجاد کرد: 
1: انتشار آموزههای عقیدتی، اخالقی و عملی شریعت ناب اسالم: به این منظور بزرگترین 
دانشگاه اسالمی )دانشگاه جعفری( را در مدینه بنا نهاد که مرکز بزرگ تولید علوم اسالمی 
شد. 2: پرورش نخبگان علمی و فرهنگی 3: تعلیم شاخه های مختلف علوم )حیدر،1969: 

)3/28
مناظرات کالمی امام صادق )ع(:

ــلمانان و بویژه شیعیان در دفاع از مبانی و اصول آیین اسالم،  یکی از ابزارهای کارآمد مس
ــث و مناظره با مخالفان، پیرامون مباحث اعتقادی و باورهای  ــول تاریخ این دین، بح در ط
کالمی این دین بوده است. در زمان امامت امام باقر)ع( و امام صادق)ع( با توجه به فضای 
ــالمی پذیرای افکار و اندیشه های وارداتی از سرزمینهای  فکری بهوجود آمده، جامعه اس
ــرایط الزم برای طرح اندیشه های گوناگون فراهم آمد و خیلی  ــد و زمینه و ش مفتوحه ش
ــرایط، پیامدها و آثار خود را نمایان ساخت.)مظفر،1368: 281؛مطهری،1387:  زود این ش
ــماع و نقل حدیث، تا حدودی به سوی  157( از این زمان به بعد رویکرد تکیه بر نص، س
تحلیل عقلی حدیث و اجتهاد در آن متمایل شد. یکی از علل این تغیییرات، بروز مکاتب 
ــان برخی از اصحاب امام صادق)ع( با مخالفان  ــایش باب مناظرات می جدید فکری و گش
ــتلزم قدرت تحلیل  ــت که بهره گیری از فن مناظره برای غلبه بر خصم، مس بود. طبیعی اس
ــی و اجتهادی آموزههای حدیثی بود.)رنجبر،1385: 185( امام صادق)ع( به گروهی  عقالن
ــما بر آن  از یاران خود چنین فرمود: »با مخالفان خود احتجاج کنید و راه هدایتی را که ش
هستید )راه گمراهی را که آنان بر آن هستند( برایشان تبیین کنید و با آنان درباره والیت و 
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وصایت علی)ع( مباهله کنید.)مفید،1413: 71؛ مجلسی،1403: 10/452(
ــرات و احتجاجات  ــازماندهی مناظ ــت نیروهای متخصص، هدایت و س ــام)ع( در تربی ام
کالمی، نقش خود را به خوبی ایفا کردند که مهمترین کوششهای ایشان را میتوان در موارد 

ذیل خالصه کرد:
1:آموزش و توجه دادن به بهره گیری از قرآن، سنت و عقل در مناظرات و تربیت شاگردان 

متخصص در این زمینه.)طبرسی،1386: 2/245(
2: تشویق و احترام به متکلمان )مفید،1414: 71(

ــاگردان و دلداری آنان در برابر برخی از اتهامات و رهنمود دادن به  3: دفاع از برخی از ش
ــناخت ندارند، پرهیز کنند، تا  آنان مبنی بر اینکه از طرح و بحث مطالبی که مردم به آن ش

مبادا مورد اتهام قرار گیرند.)طوسی،1348: 2/489(
ــاگردان و بیان نقاط ضعف و  ــیوه های مناظره ش 4: هدایت مناظرات و تبییین و تحلیل ش
قوت مناظرات برخی از آنان و نهی مناظراتی که سخن ائمه)ع( در آن لحاظ نشود. )همان: 

2/638؛ عابدی،1382 : 29(
تنوع علوم و شاگردان:

ــان در فقه،  از ویژگیهای امام صادق)ع( جامعیت در علوم مختلف بود؛ عظمت علمی ایش
تفسیر، کالم، فلسفه، جبر و شیمی و ... به صورت بارزی نمود یافته است.)حسینی،1385: 
77( برخی از کتابهای منسوب به آن حضرت عبارتند از: کتاب التوحید که آن حضرت امال 
ــاله اهوازیه)پاسخ  ــی،1403: 3/152(، رس کرد و مفضل بن عمر آن را تحریر نمود )مجلس
ــخهای حضرت  ــاله فی غنایم)پاس ــه والی اهواز( )آقا بزرگ تهرانی، 1364: 2/485(، رس ب
ــعبه،1382: 331(، نثرالدرر)کلمات قصار حضرت در آن  در مورد خمس و غنایم( )ابن ش
ــده( )آقا بزرگ تهرانی، 1364: 2/109(، کتاب الحج که ابان بن عبدالملک آن  گردآوری ش
ــت.)رجال النجاشی،1374: 14( بهجز موارد بیان شده نوشته های دیگری  را نقل کرده اس

نیز به آن حضرت منسوب است.)حسینی جاللی،بیتا: 172(
ــلم، ابان بن تغلب، هشام بن  ــام بن حکم، محمدبن مس ــیعه چون هش  عده ای از بزرگان ش
سالم، مؤمن الطاق، مفضل بن عمر، جابربن حیان  و... از شاگردان و تربیت شدگان محضر 
آن حضرت بودند که تعداد شاگردان ایشان را عده ای از محققان و دانشمندان شیعه چهار 
ــوالهایی که از آن حضرت می شد، چهار صد رساله  ــته اند و تنها از جواب س هزارتن دانس
نگارش یافته است.)محققحلی،بیتا: 1/26( بعضی از شاگردان امام صادق)ع( دارای آثار علمی 
ــی و یک جلد کتاب نوشته  ــام بن حکم س ــاگردان متعددی بودند، بهعنوان  نمونه هش و ش
ــی،1376: 284( و جابربن حیان  نیز بیش از دویست  ــابوری،1366: 229؛ طبرس )فتال نیش
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ــوم عقلی، طبیعی، فیزیک و  ــته های عل ــد کتاب در زمینه های گوناگون به خصوص رش جل
ــیمی تصنیف کرده بود.)ابن ندیم،1381:  517،512( ابان بن تغلب در مسجدالنبی جلسه  ش
درس داشت و آنگاه که وارد مسجد می شد ستونی را که پیامبر)ص( تکیه می داد، برای او 

خالی می کردند.)حیدر،1969: 1/55( 
ــاگردان امام از نقاط مختلف همچون: کوفه، بصره، واسط، حجاز وسایر مناطق و نیز از  ش
ــلیم، غطفان، ازد، خزاعه، خثعم، مخزوم،  ــد، مخارق، طی، س قبایل گوناگون مانند: بنی اس
ــن بودند که به مکتب آن  ــی ضبه، قریش به ویژه  بنی حارث بن عبدالمطلب وبنی الحس بن
ــتند.)همان:1/37(به گفته ابنحجر عسقالنی، فقها و محدثانی همچون: شعبه،  حضرت  پیوس
ــفیان  ثوری، سفیان بن عینیه، مالک، ابنجریح، ابوحنیفه، وهیب بن خالد، قطان، ابوعاصم  س
و گروه انبوه دیگری از آن حضرت  حدیث نقل کرده اند.)ابن حجر عسقالنی،1404:  1/88(

نتیجه گیری:
ــیره ، اصلیترین منبع محسوب میشود چرا که  ــالمی پس از قرآن، سنت و س در تربیت اس
در قرآن بیان شده، پیامبر اسالم اسوه  نیکو برای شماست. پس از پیامبر)ص(، منبع بزرگ 
ــنت و سیره  معصومین)ع( است که  ــالمی، به خصوص برای تشیع، س تعلیم و تربیت اس
ــان غریقند. در میان ائمه معصومین)ع(، امام جعفر صادق)ع( جایگاه  هادیان طریق و ناجی
ــی سیره و سخنان آن امام همام و استنباط و استخراج  ــاس بررس ویژه ای دارند؛ بر این اس
اهداف و روشهای تربیتی از آنها دارای اهمیت ویژه ای است.امام صادق)ع( با تدوین فقه 
و حدیث و نشر معارف اهل بیت، تشیع را آسیب ناپذیر ساخت و سهم ایشان چنان بزرگ 
است که مذهب شیعه را »مذهب جعفری« نامیدند. امام صادق)ع( با توجه به شرایط ویژه 
ــگاه جعفری( و سازماندهی فکری  ــگاه اسالمی)دانش دوران خود، با ایجاد بزرگترین دانش
ــته های خاص و معرفی خط مشی تشیع موجب انسجام  ــاگردان در رش مکتب، تربیت ش
میان مسلمانان گردید. حضرت با تأسیس دانشگاه چهار هزار نفری در رشته های مختلف, 
متخصصین بسیاری در رشته های کالم، فقه، حدیث، طب، شیمی و ... تربیت کرد، عالوه 
بر آن با برگزاری جلسات مناظره و احتجاجات کالمی، نقش خود را به خوبی ایفا کردند. 



148

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

منابع:
ابن ابیالحدید، عبدالحمید، )بیتا(، شرح نهجالبالغه، قم، انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی 

نجفی
ابن ندیم، محمد بن اسحاق،)1381(، الفهرست، ترجمه رضا تجدد،تهران، انتشارات اساطیر
ــروت، دار احیاء التراث  ــن علی،)1404(،تهذیب التهذیب، بی ــقالنی،احمد ب ابن حجر عس

العربی، موسسه التاریخ العربی
ابن شعبه،حسن بن علی،)1382(، تحفه العقول، ترجمه صادق حسنزاده، قم، انتشارات آل 

علی
اکبری، محمود، )1378(،»نگاهی به شیوههای تبلیغی امام صادق)ع(«، نشریه پاسدار اسالم، 

شماره 218
آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، )1364(، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، داراالضواء
پیشوایی،مهدی، )1353(، »پاسدار دانشگاه جعفری«،مجله درسهایی از مکتب اسالم، سال 

15، شماره 8
الجمری،منصور.جاللی،حسن، )1384(، »مکتب امام صادق و نوع نگرش فکری آن«، شیعه 

شناسی، شماره 11
حسینی جاللی، محمد رضا،)بیتا(، تدوین السنه الشریفه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی

حیدر، اسد، )1969(، االمام الصادق و المذاهب االسالمیه، بیروت، دارالتعارف
حسینی، محمد حسین،)1385(، »جایگاه علمی امام صادق)ع(«، مبلغان، شماره 77

خضری، محمد، )بیتا(، تاریخ التشریع االسالمی، قم، داراالرقم بن ابی االرقم
خطیبی، محمد،)1386(، »حیات سیاسی امام صادق)ع(«، فصلنامه پیام، شماره 85  

ــیعه المشتهر، قم، مکتبه  ــت اسماء مصنفی الش ــی،ابوالعباس،)1374(، فهرس رجال النجاش
الداوری

ــیعه و نقش فرهنگ ساز ائمه«، شیعهشناسی،  ــن،)1385(، »مناظرات کالمی ش رنجبر،محس
سال 4، شماره 16

طبرسی، ابومنصور احمد بن علی، )1386ق(، االحتجاج، نجف، دارالنعمان
طبرسی، فضل بن حسن،)1376(، اعالم الوری باعالم الهدی،قم، موسسه آل البیت)ع(

ــن، )1348(، رجال کشی، تصحیح میرداماد استرآبادی،قم، موسسه  طوسی، محمد بن حس
آل البیت

عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم،)1361(، زندگانی امام جعفر صادق، قم، انتشارات نسل 
ــادق)ع(«، مبلغان، ــار و رفتار امام ص ــد، )1382(، »هدایت و تبلیغ در گفت ــدی، محم  عاب



149

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م
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تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق)ع(
فاطمه بحری نجفی

چکیده:
ــرف مخلوقات و جانشین پروردگار روی  ــان به عنوان اش هنگامی که در کالم الهی از انس
زمین یاد می شود وبه فرشتگان برای سجده نمودن در مقابل این موجود امر می شود .این 
ــریعت اسالمی انسان مجموعه  ــان دهنده کرامت و جایگاه ادمی است .از نگاه ش همه نش
ــت که برای به فعلیت در اوردن این استعدادها و توانایی ها  ــتعدادهای بالقوه اس ای از اس
نیازمند تعلیم و تربیت است. تربیت عبارت است از شکوفا سازي استعدادها و جهت دهي 
ــوي کمال مطلوب. تربیت ضروري ترین نیاز انسان در زندگي است. انسان بدون  آن به س
تربیت صحیح ره به جایي نمي برد، نه از باغ زندگي خویش میوه شیرین مي چیند و نه کام 
ــیرین مي کند;و باالتر آنکه نه به درک  ــانهاي دیگر را از ثمرات درخت وجود خود ش انس
ــانیت نایل مي آید و نه به فتح قله هاي رفیع انسانیت دست مي یازد. بدین جهت  معناي انس
ــن و ضروري ترین وظیفه  ــي ترین پیام کتب و اولی ــت عالیترین هدف پیامبران و اساس تربی
والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت،والدین را بر آن مي دارد که به این مسوولیت بزرگ 
ــت آن خود را به صالح و آگاهي از روش و فنون  ارجي دو چندان نهند; براي ایفاي درس
تربیت مجهز بسازند و باالگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. 
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ــالم موفق ترین مربیان و سیره قولي و عملي آنهامطمئن ترین  بي شک معصومان علیهم الس
الگو براي والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. 

ــالمی و دینی و  ــی متون و کتب اس ــت که با بررس ــن پژوهش یک مطالعه توصیفی اس ای
احادیث و جمع آوری مواردی که به سیره امام صادق)ع(در تعلیم و تربیت پرداخته است.
ــج معارف الهي طي  ــه راه واحدي را در خصوص تروی ــن ائمه معصومین ما هم ــر ای .بناب
ــت.  ــان نبوده اس ــر این معارف یکس کرده اند،اما فرصتهاي پیش روي آنها لزوما براي نش
ــام صادق)ع(ارتزاق  ــفره علم و معرفت ام ــنت نیز از س ــران مذاهب چهار گانه اهل س س
نموده اند .بسیاري از احادیث که راهنماي عملي ما در زندگي هستند نیز از زبان حضرت 
ــام همام مي  ــده نقش پررنگ این ام ــان دهن ــت.اینها همه نش ــده اس امام صادق)ع(نقل ش
ــر معارف اهل بیت بر  ــالتي را که در زمینه نش ــد.حضرت امام صادق)ع(وظیفه و رس باش
ــترده تشکیل داد  ــات درس و بحث را به صورتي گس ــتند به بهترین نحو جلس عهده داش
ــتواري را  ــالوده علمي قوي و اس ــان ش ــاگردان زیادي را در این راه تربیت نمود.ایش  و ش
ــد.پس نامگذاري شیعه اثني  پایه ریزي کرد که تا به امروز راهنماي پیروان حقیقت مي باش
ــه در نهضت مذهبي و علمي این امام بزرگوار و ادامه این  ــیعه جعفري ریش ــري به ش عش

نهضت توسط شاگردان ایشان دارد.نهضت پویاي که همچنان ادامه خواهد داشت.
ــالمی میتوان نتیجه گرفت تعلیم و تربیت که تبلور کامل  با توجه به روایات و احادیث اس
آن در مکتب متعالی اسالمی است هیچ مکتب دیگری قادر نیست انسان را به مقصد اصلی 
ــازد و اگر رهنمود وحی و مربیان  ــعادت ابدی نایل س حیات هدایت کرده و به خیر و س

آسمانی نباشد انسان نمی تواند به منبع و مکتب دیگری تکیه کند 
کلید واژه: تعلیم و تربیت،امام صادق)ع(،مکتب اسالم،آموزه های تربیتی

مقدمه
اسالم عزیزعلم و دانش را نور می داند . نوری که خدا آن را در قلبهای مستعد می پروراند 
ــقانه و عارفانه فرا می خواند .سعادت و نیک فرجامی  ــت و بندگی عاش و او را به راه راس
ــت می اید .علم آدمی را از تاریکی و ظلمت می رهاند و  ــایه این دانش به دس آدمی در س
ــازد .آدمی چگونه می توانداز این منبع در  ــنایی رهنمون می س ــوی نور و روش او را به س
خشان رویگردان و بی بهره بماند ، در حالیکه در آموزه های روایی،پی گیری آن حتی در 

دوردست ترین سرزمین ها که چین کنایه ای از آن بوده سفارش شده است 
انچه به دوره امامت حضرت امام صادق)ع( ویژگي خاصي بخشیده،استفاده از علم بي کران 
ــیع است. در این باره  امامت، تربیت دانش طلبان و بنیان گذاري فکري و علمي مذهب تش
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چهار موضوع قابل توجه است:
الف- دانش امام

ب- ویژگي هاي عصر آن حضرت که منجر به حرکت علمي و پایه ریزي نهضت علمي شد
ج- اولویت ها در نهضت علمي

د- شیوه ها و اهداف و نتایج این نهضت علمي
الف- دانش امام

ــیخ مفید مي نویسد: آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کرده اند که به تمام شهرها منتشر  ش
ــده و کران تا کران جهان را فرا گرفته است واز احدي از علماي اهل بیت علیهم السالم  ش
ــده. اصحاب  ــدازه که از آن حضرت نقل ش ــت به این ان ــده اس این مقدار احادیث نقل نش
ــان به چهار  ــان گردآورده و عددش ــان آن حضرت را با اختالف آرا و مذاهبش حدیث،راوی
ــکار بر امامت آن حضرت ظاهر شده که دلها را  ــانه هاي آش ــیده و آن قدر نش هزارتن رس

روشن و زبان مخالفان را از ایرادشبهه الل کرده است. 
ــت تا آن جاکه شمارشگر  ــافعي نیز مي نویسد: مناقب آن حضرت بسیار اس ــید مؤمن ش س

حساب ناتوان است از آن. 
ــده ام و اوحتما داناترین امت  ــز فقیه تر از جعفربن محمد ندی ــه مي گفت: من هرگ ابوحنیف

اسالمي است. 
حسن بن زیاد مي گوید: از ابوحنیفه پرسیدم: به نظر تو چه کسي درفقه سرآمد است؟ 

ــه زیادي به  ــت: مردم توج ــي به من گف ــور دوانیق ــد. روزي منص ــن محم ــت: جعفرب گف
ــرازیر شده است. پرسشهایي  ــوي او س ــیل جمعیت به س جعفربن محمد پیدا کرده اند و س
ــلمانان بیفتد. من چهل مسئله  ــخ هایش را بخواه تا او از چشم مس ــوار آماده کن و پاس دش
ــت منصور  ــمت راس ــدم، دیدم امام در س ــردم. هنگامي که وارد مجلس ش ــوارآماده ک دش
ــواالتم را بپرسم. من یک  ــتم. منصور از من خواست س ــالم کردم و نشس ــته است. س نشس
ــما چنین  ــئله، نظر ش ــؤال مي کردم و حضرت در جواب مي فرمود: درمورد این مس یک س
ــت و فتواي خودرا نیز مي گفتند که گاه موافق و گاه مخالف ما بود.   و اهل مدینه چنان اس

ب- ویژگي هاي عصر آن حضرت
ــواع تضییق ها و  ــي بود که ان ــادق)ع( همزمان با دو حکومت مرواني و عباس ــر امام ص عص
ــد، بارها او رابدون آن که جرمي مرتکب شود، به تبعید  ــارها بر آن حضرت وارد مي ش فش
مي بردند. ازجمله یکبار به همراه پدرش به شام و بار دیگر در عصر عباسي به عراق رفت. 

یکباردر زمان سفاح به حیره و چند بار در زمان منصور به حیره، کوفه وبغداد رفت.
با این بیان، این تحلیل که حکومت گران به دلیل نزاع هاي خود،فرصت آزار امام را نداشتند 
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و حضرت در یک فضاي آرام به تاسیس نهضت علمي پرداخت، به صورت مطلق پذیرفتني 
ــتفاده  ــي از هرنوع فرصتي اس ــمي اموي و عباس ــت، بلکه امام باوجود آزارهاي موس نیس
ــته بودن  ــود را به راه اندازد و دلیل عمده رویکرد حضرت،بس ــا نهضت علمي خ مي کردت
ــدا رو به تقیه مي آورد. زیرا خلفا در صدد  ــاي دیگر بود. چنان چه امام از ناچاري عم راه ه
ــر راه خود بردارند. لذا منصور مي گفت: هذا  بودند با کوچکترین بهانه اي حضرت را از س
ــتخواني در گلو است که نه مي توان فرو  ــجي معترض في الحلق جعفربن محمد مثل اس الش
ــاس خلفا در صددبودند ولو به صورت توطئه،  برد و نه مي توان بیرون افکند. برهمین اس

حضرت را گرفتار و در نهایت شهیدکنند. 
ج( اولویت ها در نهضت علمي

ــواي این نهضت علمي را  ــیر حضرت چه چیزي محت ــال باید توضیح داد که دراین مس ح
تعیین مي کرد؟

حقیقت این است که جریان نفاق، خطرناک ترین انحرافي است که اززمان پیامبراکرم)ص( 
ــت، مانند آیات 7 و 8 سوره منافقین.  ــده و در آیات مختلفي بدان اشاره شده اس ــروع ش ش
ــروز یابد، اما از اولین  ــت در صحنه اجتماعي ب ــن حرکت هرچند در زمان پیامبر نتوانس ای
لحظات رحلت، تمام هجمه هاي منافقان به یکباره بر سر اهل بیت علیهم السالم فرو ریخت. 

لذا مرحوم عالمه طباطبایي مي نویسد:
ــد، مردم روي این جریان از آن ها  ــالم گرفته ش هنگامي که خالفت از اهل بیت علیهم الس
روي گردان شدند و اهل بیت علیهم السالم در ردیف اشخاص عادي بلکه به خاطر سیاست 
دولت وقت، مطرود از جامعه شناخته شدند و در نتیجه مسلمان ها از اهل بیت علیهم السالم 
ــنده  ــدند. البته امویان به این هم بس ــد و از تربیت علمي و عملي آنان محروم ش دورافتادن
نکردند و با نصب علماي سفارشي خود، کوشیدند ازمطرح شدن ائمه اطهار علیهم السالم 
ــي که علم و دانش  ــما اعالم کرد: کس از این طریق نیز جلوگیري کنند.چنانچه معاویه رس
قرآن نزداوست، عبداهلل بن سالم است و در زمان عبدالملک اعالم شد: کسي جزعطا حق 
ــوي دیگر مردم از تفسیر قرآن نیز  فتوا ندارد و اگر او نبود، عبداهلل بن نجیع فتوا دهد،از س
ــتانهاي یهود و نصاري آمیخته شد  ــالم محروم ماندند با داس چون علم اهل بیت علیهم الس
ونوعي فرهنگ التقاطي در گذر ایام شکل گرفت. رفته رفته که قیامهاي شیعي اوج گرفت و 
گاه فضاهاي سیاسي به دالیلي باز شد، دونظریه قیام مسلحانه و نهضت فرهنگي در اذهان 
مطرح شد. چون قیام هاي مسلحانه به دلیل اقتدار حکام اموي و عباسي عموما باشکست رو 
به رو مي شد، نهضت امام صادق)ع( به سوي حرکتي علمي مي توانست سوق پیدا کند تا از 
ــکوت مرگبار فرهنگي، اختالط و التقاط مذهبي  این گذر عالوه بر پایان دادن به رکود و س
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و دیني وفرهنگي نیز زدوده شود. لذا اولویت در نهضت امام بر ترویج وشکوفایي فرهنگ 
دیني و مذهبي و پاسخگویي به شبهات و رفع التقاطشکل گرفت.

د-شیوه ها و اهداف نهضت علمي و فرهنگي
1-  تربیت راویان

ــاس نیاز  ــط حکام اموي،احس از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالني توس
ــدید به نقل روایات و سخن پیامبر)ص(،امیرمومنان)ع(، امام)ع( را وامي داشت به تربیت  ش
راویان در ابعادمختلف آن روي آورد. لذا اینک از آن امام در هر زمینه اي روایت وجود دارد 

و این است راز نامیده شدن مذهب به جعفري .
آري، راویان با فراگرفتن هزاران حدیث درعلومي چون تفسیر، فقه،تاریخ، مواعظ، اخالق، 
کالم، طب، شیمي و... سدي در برابر انحرافات ایجاد کردند. امام صادق)ع( مي فرمود: ابان 

بن تغلب سي هزار حدیث از من روایت کرده است. پس آن ها را از من روایت کنید.  
ــا  ــن بن علي وش ــانزده هزار حدیث از حضرت فرا گرفت. و حس ــلم هم ش محمدبن مس
ــجد کوفه نه صد شیخ را دیدم که همه مي گفتند: جعفربن محمد برایم  مي گفت: من در مس

چنین گفت. 
ــان امامت را در طي  ــود روایت از منبع بي پای ــترده از راویان در واقع، کمب ــن حجم گس ای
ــت یافت. ــت جبران کند و ازاین حیث امام به موفقیت الزم دس دوره هاي مختلف توانس
ــنت نیزروایات فراواني در کتب  ــد و اهل س ــیعه نش آري، روایت از این امام منحصر به ش
ــیخ طوسي درکتاب رجال و محقق حلي در المعتبر و دیگران  خود آوردند. ابن عقده و ش
ــند و اکثر اصول اربعماءئه  آماري داده اند که مجموعا راویان از امام به چهار هزار نفر مي رس
از امام صادق)ع( است و همچنین اصول چهارصدگانه اساسي کتب اربعه شیعه )کافي، من 

الیحضره الفقیه، التهذیب، االستبصار(را تشکیل دادند.
2- تربیت مبلغان و مناظره کنندگان

عالوه بر ایجاد خزائن اطالعات )راویان( که منابع خبري موثق تلقي مي شدند، حضرت به 
ایجاد شبکه اي از شاگردان ویژه همت گمارد تا به دومین هدف خود یعني زدودن اختالط 
و التقاط همت گمارند و شبهات را از چهره دین بزدایند. هشام بن حکم، هشام بن سالم، 
قیس، مؤمن الطاق، محمدبن نعمان، حمران بن اعین و... از این دست شاگردان مبلغ هستند. 

براي نمونه، مناظره اي از صدها مناظره را با هم مي خوانیم:
هشام بن سالم مي گوید: در محضر امام صادق)ع( بودیم که مردي ازشامیان وارد شد و به 

امر امام نشست. امام پرسید: چه مي خواهي؟
ــتید، مي خواهم چند سؤال بکنم. امام پرسید:  ــما داناترین مردم هس گفت: به من گفته اند ش
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درباره چه چیز؟
ــر آن. ــب و ج ــع و نص ــکون و رف از س ــه و  ــروف مقطع از ح ــرآن،  ق ــت: در   گف
ــخن بگویم.  ــود: اي حمران! تو جواب بده. او گفت: من مي خواهم باخودتان س ــام فرم ام
ــدي، بر من غلبه کرده اي! مرد شامي آن قدر از حمران سؤال  امام فرمود: اگر بر او پیروز ش
ــد و درجواب امام که: خوب چه شد؟ گفت: مرد  ــته ش ــنیدکه خود خس کرد و جواب ش
ــید و  ــیدم، جواب داد. آن گاه به توصیه امام حمران سوالي پرس ــت. هرچه پرس توانایي اس
ــد. آن گاه خطاب به حضرت گفت: در نحو و ادبیات  ــامي در جواب آن درمانده ش مرد ش
مي خواهم با شما سخن بگویم. حضرت از ابان خواست با او بحث کند و باز آن مرد ناتوان 
ــد. تقاضاي مباحثه درفقه کرد که امام زراره بن اعین را به وي معرفي کرد. در علم کالم،  ش
ــتطاعت، حمزه بن محمد، در توحید، هشام بن سالم و در امامت، هشام  مؤمن الطاق، در اس

بن حکم را معرفي کردند و او مغلوب همه شد.
امام چنان خندید که دندان هایش معلوم شد. مرد شامي گفت: گویاخواستي به من بفهماني 
ــخ داد. بلي! و در نهایت او نیز در جرگه  ــتند. امام پاس ــیعیانت چنین مردمي هس در میان ش

شیعیان داخل شد. 
3-  برخورد با انحرافات ویژه

ــید، مانند  ــات ویژه نیزمي کوش ــي، براي رفع انحراف ــر آن دو حرکت اصول ــام عالوه ب ام
ــي مذهب قیاس. ــه بود، یعن ــیعیان را گرفت ــراق گریبان ش ــرام ابوحنیفه در ع ــه از م  آنچ

ــني ها از حیث فرهنگي  ــیعیان نیز زندگي مي کردند و باس چون در عراق تعداد زیادي از ش
ــت.  و اجتماعي تا حدودي در آمیخته بودند، لذا احتمال تاثیر پذیري از قیاس وجود داش
ــیعیان را تهدیدکند، لذا امام در محو مباني مذهب  ــي یک آفت دروني که مي توانست ش یعن

قیاس و استحسان تالش کرد.
ــز درمکتب امام جایگاه  ــلیقه اي از دین نی ــت هاي جاهالنه و قرائتهاي س ــارزه با برداش مب
ــیراصلي، به صورت موردي با این  ــت و حضرت عالوه بر حرکت کلي و مس ویژه اي داش

انحرافات مبارزه مي کرد. از جمله آن ها حکایت معروفي است که باهم مي خوانیم:
حضرت مردي را دید که قیافه اي جذاب داشت و نزد مردم به تقوامشهور بود. او دو عدد 
ــرعت زیرجامه اش مخفي کرد و بعد هم دو عدد انار از  نان از دکان نانوایي دزدید و به س
ــرقت کردو به راه افتاد. وقتي به مریضي مستمند رسید، آن ها را به اوداد.  ــي س میوه فروش
ــخ داد: دو عدد نان و  ــگفت زده نزد او رفت و گفت: چه مي کني؟ اوپاس امام صادق)ع( ش
ــیئه فال یجزي  ــتم. پس چهار خطا کردم و خدا مي فرماید: )من جاء بالس دو عدد انار برداش
ــس من چهار گناه دارم. ــس کاربدي بکند کیفر نمي بیند مگر مثل آن را. پ ــا(; هرک  االمثله
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ــرامثالها(; هرکس یک کار  ــنه فله عش از طرف دیگر چون خدا مي فرماید: )من جاء بالحس
نیک انجام دهد، برایش ده برابر ثواب هست. و من چون آن چهار چیز )دو نان و دو انار( را 
به فقیردادم، پس چهل حسنه دارم که اگر چهار گناه از آن کم کنم،36حسنه برایم مي ماند!
ــه کامل به مباني  ــواب که بر عدم درک واحاط ــت و قرائت ناص ــام در برابر این برداش ام
ــن المتقین(خداوند کار نیک را از  ــه )انمایتقبل اهلل م ــخ داد ک ــده بود، پاس فهم آیات بنا ش
ــد. ــد، ثوابي بر آن نمي تواندمترتب باش ــروع ش  متقین قبول دارد. یعني اگر اصل عمل نامش
آري، دوري از منبع وحي و اخبار اهل بیت رسالت، سبب شد مرداني پاي به عرصه گذارند 
و ادعاي فضل کنند که هرگز مباني فکري قرآن و دین را به خوبي نفهمیده اند و از این روي 

همواره، خود وپیروانشان را به راه خطا رهنمون مي شوند. 
رویکرد فکري، آموزشي و پرورشي امام صادق علیه السالم 

از این نگاه مي توان به رویکرد فکري، آموزشي و پرورشي امام صادق علیه السالم پرداخت 
ــي واجتماعي که جامعه آن روز اسالم و  ــان در دوران بحران سیاس ــت که چرا ایش و دانس
جهان اسالم را فرا گرفته بود و حکومتها دست  به دست مي شد به جنبش و قیام مسلحانه 
دست نیازید و خالفت و حکومت اسالمي را که حق ایشان بود در دست نگرفت و حتي 
ــوایي و رهبري  قیام بر ضد  ــت گرفتن پیش ــخ به پاره اي از دعوت ها براي در دس در پاس
ــنهادي رانزد فرستاده  ــي امویان اقدامي نکرد بلکه حتي  نامه  پیش حکومت درحال فروپاش
ــش این است که چرا  ــوزاند. پرس ــالم را س ــلمه معروف به وزیر آل البیت علیهم الس ابوس
ــرد و یکي قیام مي کند و دیگري نامه را  ــه  رفتار از دو امام به یقین صورت مي پذی دو گون

مي سوزاند؟ تعارض از کجا ناشي شده است؟
ــر در مقابل ظلم باید قیام کرد و از هیچ  ــد که اگ ــه ظاهر تعارض و تناقض به نظر مي رس ب
خطر پروا نکرد، پس چرا امام صادق علیه السالم قیام  نکرد، بلکه در زندگي مطلقا راه تقیه 
ــاد و هدایت  ــت که به تعلیم و ارش پیش گرفت و اگر باید تقیه  کرد و وظیفه  امام این اس

مردم  بپردازد، پس چرا امام حسین علیه السالم این کار را نکرد؟
ــوایان دیني به این امور متعارض و متناقض  نما برخورد  چرا در روش و رویکردهاي پیش
ــت که در  ــا همانند تعارض ها و تناقض هایي اس ــا این تعارض ها و تناقض ه ــم؟ آی مي کنی

مسایل فقه و احکام وجود دارد؟
مشکل اینجاست که همان گونه که اگر در اخبار متعارض و متناقضي  که در فقه و احکام 
نقل شده، تعارض ها حل نگردد و هر کس به خبر و حدیثي تمسک جوید، موجب مي شود 
ــوایان  ــه هرج و مرج در فقه پدید آید، اگر در این رویکردها و راهبردهاي مختلف پیش ک
ــالم  و دیگر امامان و پیشوایان  درود  ــن علیهم الس ــین  و امام حس از آن جمله   امام حس
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ــد که  ــا و تناقض ها برطرف نگردد، موجب آن خواهد ش ــان باد. تعارض ه خداوند برایش
هرج و مرج اخالقي و اجتماعي و سیاسي پدید آید و هر کس به هوا و هوس خود راهي 
ــن و یک زمان معین از یکي از  ــرد و بعد آن را با عملي که در یک مورد معی ــش بگی را پی
امامان و پیشوایان نقل شده توجیه و تفسیر کند و فرد دیگري نیز بر پایه  هوس خود راهي 
دیگر که ضد آن است را پیش بگیرد و او نیز آن را به یکي از امامان و رفتارها، گفتارهاي 
ــتناد داده و آن را اصل بگیرد؛ و این چنین است که برخي، با توجه به  ــي از آنان اس گزینش
ــت و آن دیگري  ــالم دین آخرت اس ــن تفاوت ها، تعارض ها و تناقض ها بگویند که اس  ای
ــت نه دین آخرت. یکي حرکت  امام حسین علیه السالم را  بگوید دین حکومت و دنیا اس
حرکت دنیوي در جهت رسیدن به خالفت و حکومت  توجیه کند و آن دیگري صلح امام 
ــن علیه السالم، کنارگیري امام زین العابدین علیه السالم  و سوزاندن نامه رهبر قیام و  حس
ــالم را نشان ازاخروي  ــط امام صادق علیه الس جنبش هاي دوره پایاني  حکومت اموي توس

بودن اسالم و غیر دنیاي بودن آن تفسیر نماید.
ــر حوادث و رخدادهاي  ــد که افزون ب ــالم در عصر و زماني واقع ش امام صادق علیه الس
ــله حوادث اجتماعي و پیچیدگي ها و ابهام هاي  فکري و روحي پس از  ــي یک سلس سیاس
ورود فرهنگ ها و آیین هاي فلسفي و اندیشه  از شاهنشاهي هاي ایران و روم، پیدا شده بود. 
در این زمان پاسداري  از سنگرهاي اعتقادي مهمترین امر به شمار مي آمد. مقتضیات زمان 
 امام صادق علیه السالم که در نیمه نخست  سده دوم هجري مي زیست  با زمان  سیدالشهدا 

علیه السالم که در حدود نیمه نخست  سده یکم بود، بسیار متفاوت  بود.
ــور دارد و طبع و مزاجش با آرامش سرسازش ندارد و خاموشي را  ــري پرش آن کس که س
ــندد براي توجیه رویکرد و رفتارهایش به شیوه   پیامبر)ص(  در صدر اسالم و جنبش  نپس
ــیعیان و به ویژه جنبش  و نهضت  حسیني استناد کند و آن دیگري که مزاجي  و قیام هاي ش
ــالم یا دیگر  ــه و راه و روش امام صادق علیه الس ــه گیر موضوع تقی ــت طلب و گوش عافی
پیشوایان  که چنین روشي را برگزیده اند استناد نماید و به این صورت  رویکردها و رفتارها 
ــوایان  تنها ابزاري براي توجیه رویکردها خواهد  و کنش ها و واکنش هاي متفاوت این پیش
ــي به سخن کسي  گوش فرا نخواهد داد و جامعه و مکتب دچار هرج و مرج و  ــد و کس ش

اضطراب  مي گردد.
با نگاهي دوباره به آن چه در آغاز گفتار گذشت رمز این تعارض ها و تناقض نماها دانسته 
ــد و پرده از راز فرو خواهد افتاد. چون پویایي درعین حال پایداري آموزه ها و  خواهد ش
ــیال و پویاي تعلیمات اسالمي چنین تعارض و تناقض نماهایي  گزاره ها و روح زنده و س
را ایجاب مي کند. این تعارض ها و تناقض ها در واقع آموزش بهره گیري و به کارگیري از 
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شرایط و امکانات زمان و بهترین شیوه پاسخگویي به  نیازهاي هر زمان است که مي توان از 
آنها در راستاي تکامل انسان  و جامعه انساني بهره گرفت و از آن سود برد. شهید مطهري  
ــالم  مي فرماید: امام  ــین علیهماالس ــاره  دو رویکرد متفاوت دو امام صادق  و امام حس درب
ــین علیه السالم بدون پروا، با آن که قراین و نشانه ها حتي گفته هاي خود آن حضرت  حس
ــالم با آن که به  ــد، قیام  کرد ولي امام صادق علیه الس ــهید خواهد ش حکایت مي کرد که ش
ــیند و به کار تعلیم و  ــراغش رفتند، اعتنا ننمود و قیام نکرد، ترجیح داد که در خانه بنش س

ارشاد بپردازد.
ــر در مقابل ظلم باید قیام کرد و از هیچ  ــد که اگ ــه ظاهر تعارض و تناقض به نظر مي رس ب
خطر پروا نکرد، پس چرا امام صادق علیه السالم قیام  نکرد، بلکه در زندگي مطلقا راه تقیه 
ــاد و هدایت  ــت که به تعلیم و ارش پیش گرفت و اگر باید تقیه  کرد و وظیفه  امام این اس

مردم  بپردازد، پس چرا امام حسین علیه السالم این کار را نکرد؟
ــي عهد امام به این پرسش پاسخ  مي دهند و بیان  ــهید مطهري با توجه به اوضاع  سیاس  ش
ــرایط و مقتضیات زمان و  مي دارند که این رویکرد به ظاهر متناقض و متعارض  تنها به  ش
مکانبستگي داشته که درسي آموزنده  براي رهروان راه پیشوایان راستین است تا بدانند که 
ــند. امام صادق علیه السالم  ــرایط مختلف مي توانند رویکردهاي متفاوتي داشته باش در ش
ــت که بني العباس مانع آن خواهند شد که حکومت  به اهل بیت  پیامبر)ص( منتقل  مي دانس
ــنهاد بدون هیچ  تاثیرگذاري مثبت، آن حضرت را شهید  ــود و در صورت پذیرفتن پیش ش
ــالم اگر مي دانست که شهادت آن حضرت  ــان  مي فرمایند: امام علیه الس خواهند کرد. ایش
ــهادت را انتخاب مي کرد. همان طوري که  امام  ــالم و مسلمین اثر بهتري دارد، ش براي اس
ــین علیه السالم به همین دلیل شهادت را انتخاب کرد. در آن عصر که  به خصوصیات  حس
آن اشاره خواهیم کرد، آن چیزي که بهتر و مفیدتر بود رهبري یک نهضت علمي و فکري 
و تربیتي بود که اثر آن تا امروزهست. همان طوري که در عصر امام حسین علیه السالم آن 
نهضت ضرورت داشت و آن نیز آن طور به جا و مناسب بود که اثرش هنوز باقي است.

جان مطلب همین جا است که در همه  این کارها، از قیام و جهاد و امر به معروف و نهي 
ــا در آن موقع توجه کرد. اینها  ــکوت ها و تقیه ها باید به  اثر و نتیجه آنه ــا و از س از منکره
اموري نیست که به  شکل یک امر تعبدي از قبیل وضو، غسل، نماز و روزه صورت بگیرد.
ــرایط مختلف فرق  ــف و زمان هاي مختلف و اوضاع و ش ــن کارها در مواقع مختل ــر ای اث
ــالم نافع تر است و گاهي اثر سکوت و تقیه، گاهي  مي کند. گاهي اثر قیام و جهاد براي اس
ــتگي دارد به خصوصیت عصر و زمان و  ــکل و صورت قیام فرق مي کند. همه  اینها بس ش
ــخیص عمیق در این مورد ضرورت دارد، اشتباه تشخیص  اوضاع و احوال روز و یک تش
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دادن  زیان ها به اسالم مي رساند.
آموزه هاي تربیتي از منظر امام صادق)ع(

ــدار حریم والیت، امام جعفر صادق)ع( در هفدهم ربیع االول سال 83 هـ.ق در مدینه  پاس
ــود. دوران امامتش از سال 114 هـ.ق شروع شد و مقارن بود با خالفت  دیده به جهان گش
ــوال سال 148 هـ.ق  ــي، آن بزرگوار در 25 ش پنج تن از خلفاي اموي و دو طاغوت عباس
در سن 65 سالگي توسط منصور دوانیقي مسموم شد و پیکر مطهرش در قبرستان بقیع به 

خاک سپرده شد.
در زمان امامت آن حضرت بر اثر جنگ و ستیزهاي بني عباس براي براندازي حکومت بني 
امیه و درگیري شدیدي که آن ها با یکدیگر داشتند، فضاي مناسبي براي ایشان فراهم شد.
ــیع ترین دانشگاه اسالمي را پي ریزي کند و در  ــت وس آن امام همام در این فرصت توانس
ــت آورد، به طوري که حدود 4 هزار نفر از مجلس  ــاري به دس ــتا توفیقات سرش این راس
ــیاري از آنان به مقامات عالي  ــطه استفاده مي کردند و بس ــطه و بدون واس درس او با واس
ــتورالعمل هاي فردي،  ــط شاگردانش دس ــدند. امام صادق)ع( توس علمي و فقهي نایل ش
ــلمانان آموزش داد و از این رهگذر موفق گردید که  اخالقي، اجتماعي و تربیتي را به مس
ــاي آن بزرگوار در زمینه  مکتب اهل بیت)ع( را به جهان معرفي کند. رهنمودهاي راهگش
ــد که در این  ــیعه مي باش ــي، تربیتي و... برگ زّریني در تاریخ ش فردي، اجتماعي، سیاس
ــه اي باشد  ــت که ره توش ــتار به بیان آموزه هاي تربیتي آن خواهیم پرداخت. امید اس نوش

براي پویندگان راه امامت و والیت.
دعوت به پیروي از اخالق حسنه

ــري و انساني است و به جامعه خاّصي اختصاص ندارد.  ــنه یک نیاز بش نیاز به اخالق حس
ــد،  ــت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفاي آن نمي رس ــن خلق آن قدر عظم حس
ــن الخلق ااّل في کّل ولي و صفي و الیعلم ما  چنان که امام صادق)ع( فرمود: الیکون حس
في حقیقة حسن الخلق ااّل اهلّل تعالي؛ حسن خلق یافت نمي شود مگر در وجود دوستان و 
برگزیدگان خداوند و آن چه در حقیقت خلق نیکوست، جز خداوند متعال کسي نمي داند.
ــیره  ــنده نکرده، بلکه در س رئیس مکتب جعفري نه تنها به بیان اهمیت و ارزش اخالق بس
خود براي ثمربخش بودن آن در جامعه به بیان موارد و مصداق هاي عیني آن نیز پرداخته 
ــود. از آن حضرت در مورد مکارم  ــأله مذکور، ملموس تر و محسوس تر ش ــت تا مس اس
اخالق سؤال شد، فرمود: العفو عّمن ظلمک و صلة من قطعک و اعطاء من حّرمک و قول 
ــت از کسي که به تو ستم روا داشته است و ارتباط داشتن با  ــک؛ گذش الحّق ولو علي نفس
کسي که با تو قطع رابطه کرده است و عطا نمودن به کسي که تو را محروم ساخته و گفتن 
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سخن حق هر چند به ضرر تو باشد.
ــاره نموده  ــادق آل محّمد)ص( در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش ص
است و مي فرماید: حسن الخلق یزید في الّرزق؛ خوي نیک باعث افزایش روزي مي شود.
ــفارش نموده و آن را موجب  ــیعیان را به خوش رفتاري با خانواده س در روایتي دیگر ش
طوالني شدن عمر مي داند و مي فرماید: من حسن بّره في اهل بیته زید في عمره؛ هر کس 

با خانواده خود، خوش رفتاري کند، عمرش طوالني مي شود.
هم چنین رعایت اصول اخالقي و توجه به آداب انساني و خوش برخوردي را از ویژگي 
ــیع دانسته و آن را بر شیعیان راستین الزم شمرده و بر اجتناب از بد خلقي  هاي مکتب تش

تأکید نموده است.
بیدارسازي وجدان ها

آموزه هاي الهي نشان مي دهد که انسان هر چند ممکن است در ظاهر حقایق را فراموش 
ــود و با مخاطب قرار دادن درون و  ــي حقایق نمي ش کند، اّما از درون هرگز دچار فراموش

فطرتش مي توان او را نجات داد.
ــّخر  ــموات و االرض و س ــألتهم من خلق الّس قرآن کریم در این زمینه مي فرماید: ولئن س
الّشمس و القمر لیقولّن اهلّل...؛  اگر از آن ها بپرسي که چه کسي آسمان ها و زمین را آفرید 

و خورشید و ماه را به تسخیر درآورد، به یقین مي گویند خدا.
این روش را در سیره امام صادق)ع( هم مي بینیم ؛ روشي که در آن، امام از مخاطبش مي 
ــده ببیند و بفهمد که فطرتش چه مي جوید و چه  خواهد که خود را در موقعیت فرض ش

مي خواهد؟
مردي به خدمت آن حضرت آمد و گفت: اي فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن. خدا 
چیست؟ مجادله کنندگان بر من چیره شده اند و سرگردانم نموده اند. امام فرمود: اي بنده 
ــتي شده اي؟ گفت: آري. فرمود: آیا شده که کشتي بشکند و  ــوار کش خدا! آیا تا به حال س
کشتي دیگري براي نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشي. گفت: آري. 
فرمود: در چنین حالتي به چیزي که بتواند از آن گرفتاري تو را نجات دهد، دلبسته بودي؟ 
ــت، آن جا که فریادرسي  ــت که قادر بر نجات اس گفت: آري. فرمود: آن چیز همان خداس

نیست، او فریادرس است.
تشویق به تفّکر

ــالم جایگاه مهمي دارد. به کارگیري قدرت تعّمق  کاربرد روش عقالني در نظام فکري اس
و تفّکر به عنوان ابزار معرفت صحیح و هدایت گر انسان به سوي پیشرفت و تعالي است.

اساس تمام پیشرفت هاي ماّدي و معنوي بشر در طول تاریخ، اندیشه و تعمق بوده است. 
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اگر بشر قرن بیست و یکم از نظر صنعتي و تکنولوژي به موفقیت هاي چشمگیري دست 
یافته، بر اثر اندیشه و تالش بوده است.

ــر و تعّقل بوده اند. در  ــوم)ع( و بندگان صالح خدا همگي اهل فک ــران، امامان معص پیامب
ــود: کان اکثر عبادة ابي ذرًّ التفکر و االعتبار؛ بیش  ــت ابوذر غفاري امام صادق)ع( فرم منزل

ترین عبادت ابوذر، اندیشه و عبرت اندوزي بود.
ــه و تفّکر ارزش واالیي قایل بود  ــیره رفتاري و عملي خود براي اندیش آن حضرت در س
ــاترین سخنان را درباره ارزش تعّقل و تفّکر در مسائل دیني بیان فرموده  و زیباترین و رس
است.ایشان در این زمینه مي فرماید: کسي که در دین خدا اندیشه نکند، امید خیري در او 
نیست. اگر یکي از دوستان ما در دین خود تفّقه نکند و به مسائل و احکام آن آشنا نباشد، 
به دیگران )مخالفین ما( محتاج مي شود و هرگاه به آن ها نیاز پیدا کرد، آنان او را در خط 

انحراف و گمراهي قرار مي دهند در حالي که خودش نمي داند.
بهره گیري از افراد توانا

ششمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت با ارزیابي قابلیت ها و توانمندي هاي شاگردان 
خود، برخي از آن ها را براي پاسخ به سؤاالت و گفت و گوهاي علمي پرورش داده بود. 
ــائل امامت، افراد ممتاز و  ــث کالم و مباحث اعتقادي به ویژه مس ــه عنوان مثال در مباح ب
برگزیده اي، همچون: هشام بن سالم، هشام بن حکم، حمران بن اعین و... را تربیت کرده 

بود و به موقع از آن ها استفاده مي کرد.
هشام بن حکم مي گوید:مردي از شام وارد شد و به امام صادق)ع(گفت: مي خواهم چند 
سؤال بکنم.حضرت پرسید: درباره چه مي خواهي بپرسي؟ گفت: از قرآن. امام فرمود: اي 
ــي خواهم با خودتان بحث کنم.امام فرمود: اگر بر او  ــران! تو جواب بده. مرد گفت: م حم
ــامي آن قدر سؤال کرد و پاسخ صحیح شنید که  ــده اي. مرد ش غلبه کردي، بر من پیروز ش
ــت.هرچه پرسیدم، جواب داد. آن گاه  ــد و به امام گفت: حمران مرد توانایي اس ــته ش خس

حمران به اشاره امام سؤالي پرسید که او جوابي نداشت.
مرد این بار تقاضاي پرسش درباره نحو کرد. امام او را به ابان بن تغلب حواله داد و در فقه 
ــالم و در امامت به  ــام بن س به زرارة بن اعین و در کالم به مؤمن الّطاق و در توحید به هش

من معرفي کرد و او در تمام موارد مغلوب شد.
امام چنان خندید که دندانش ظاهر شد. مرد شامي گفت: گویا مي خواستي به من بفهماني 
ــت. آن مرد به جرگه  ــن مردمي داري؟امام فرمود: همین طور اس ــیعیان چنی که در میان ش
ــجام و تبلیغ گروهي است که امام صادق)ع( در  ــیعیان پیوست. این رویداد بیان گر انس ش
مورد آن فرموده است: رحم اهلّل عبداً اجتمع مع آخر فتذّکر امرنا؛ خدا رحمت کند بنده اي 
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را که با دیگري همراه شود تا دستورات ما را تبلیغ کند.
راهنمایي و تذّکر

ــمندي هر چند توانمند باشد، ولي معموالً داراي ضعف هایي است که باید آن ها  هر دانش
ــتفاده  ــه قّوت مبّدل کند و اگر نقاط قّوتي دارد باید بر آن ها تکیه زند تا بهتر مورد اس را ب

قرار گیرد.
ــت هاي علمي که  ــي و یا در مالقات ها و نشس ــات درس امام صادق)ع( در ضمن جلس
ــورد مي کرد، هرگز از  ــت، هرگاه به نقاط ضعف یا قّوت آنان برخ ــاگردان خود داش با ش

یادآوري آن خودداري نمي کرد.
ــاگردان خود را براي بحث و  یونس بن یعقوب مي گوید: امام پس از آن که عّده اي از ش
گفت و گو با یک مرد شامي فرا خواند، در پایان به نقاط مثبت و منفي که در آن ها دیده 

اشاره کرد.
درباره حمران بن اعین فرمود: اي حمران! تو در بحث سخني را دنبال مي کني و به نتیجه 
ــام بن سالم فرمود: مي خواهي بحث را دنبال کني و به نتیجه برساني، اّما  ــي.به هش مي رس
ــوي،  توانایي نداري و به قیس بن ماصر فرمود: به هنگام گفت و گو به حق نزدیک مي ش
ــري و حق را به باطل مي آمیزي،  ــیار فاصله مي گی ــا از اخبار و احادیث پیامبر)ص( بس اّم
اّما بدان که سخن حق اگرچه کم باشد تو را از باطل بسیار بي نیاز خواهد ساخت. سپس 
افزود تو در بحث و مناظره جنب و جوش خوبي داري و بسیار حاذق و هوشیار هستي.

یونس بن یعقوب مي گوید: یک لحظه با خود گفتم که شبیه همین سخنان را آن بزرگوار 
به هشام بن حکم خواهد گفت، اّما دیدم که حضرت وي را مخاطب قرار داد، فرمود: اي 
ــام! پیش مي روي، اّما همین که مي خواهي به زمین بخوري، ناگهان پرواز مي کني و  هش
ــخن بگویند. از لغزش بپرهیز که امداد شفاعت پشت سر تو خواهد  مثل تو باید با مردم س

بود.
تبلیغ عملي

ــم عالي ارزش  ــن روش امامان در عرصه تبلیغ، تبلیغ عملي بود، یعني خود، تجس مؤثرتری
هاي انساني که همان ارزش هاي قرآني است، بودند.

قرآن کریم آنان را که از خوبي ها مي گویند، اّما خود به آن عمل نمي کنند، مورد نکوهش 
ــاني که ایمان آورده اید!  قرار مي دهد: یا ایها الّذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون...؛ اي کس

چرا چیزي را که انجام نمي دهید به مردم مي گویید....
ــت. از نگاه  ــفارش امامان در عرصه تبلیغ دین دعوت به تبلیغ عملي بوده اس بیش ترین س
آنان عالم واقعي کسي است که عملش همراه با عمل باشد. امام صادق)ع( در این زمینه مي 



163

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

فرماید: العالم من صّدق فعله قوله و من لم یصّدق فعله قوله فلیس بعالٍم؛ عالم کسي است 
ــخن وي را تصدیق نکند او  که رفتار او گفتارش را تصدیق کند و هر کس که کردار او س

بر خالف گفته اش باشد، عالم نخواهد بود.
ــاة النّاس باعمالکم و التکونوا دعاة  ــر نبوي در روایت دیگر مي فرماید: کونوا دع آن گوه
النّاس بالسنتکم؛ مردم را با عمل خود به نیکي ها دعوت کنید نه با زبان خود. تأثیر عمیق 
ــنونده بداند که گوینده از صمیم  ــمه مي گیرد که هرگاه ش دعوت عملي از این جا سرچش
جان سخن مي گوید و به گفته خودش صد در صد اعتقاد و ایمان دارد، گوش جان خود 

را بر روي سخنان گوینده مي گشاید، زیرا سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند.
دانش اندوزي

ــت. ارزش علم و اهمیت آن زماني  یکي از روش هاي تربیت، تقویت بنیه هاي علمي اس
ــود که در زندگي انسان ها راه پیدا کند و آن را جهت دهد. آیین اسالم از  ــخص مي ش مش
ــید، فکر و اندیشه انسان ها را با نور ایمان روشن  روزي که در صحنه تاریک گیتي درخش
ــان ها، تالش بي وقفه اي را آغاز  ــاخت و براي زدودن غبار جهل و ناداني از وجود انس س
کرد. بزرگ رهبر جهان اسالم حضرت محمد)ص( در طول 23 سال از آغاز بعثت تا روز 
رحلت همواره مسلمانان را به کسب دانش ترغیب و تشویق مي کرد و ناداني را زمینه ساز 

بدبختي و هالکت مردم به شمار مي آورد.
از منظر امام صادق)ع( علم و دانش نوري است که خداوند به قلب و دل هر کس بخواهد، 
ــب دانش ترغیب مي  ــیعیان را به کس مي تاباند، به همین جهت با عبارات حکیمانه اي ش

کرد.
آن بزرگوار در این زمینه چنان گام برداشته است که براي شیعیان واقعي در این مورد جاي 
ــت، آن حضرت در معروف ترین کالم خود فرمود: لست احّب ان  ــته اس عذر باقي نگذاش
ــاّب منکم ااّل غادیًا في حالین. اّما عالمًا او متعّلمًا فان لم یفعل فّرط فان فّرط ضیع  اري الّش
فان ضیع اثم و ان اثم سکن النّار؛ دوست ندارم جواني از شما را ببینم مگر این که در یکي 
از این دو حالت صبح کند: یا عالم و دانشمند باشد و یا متعّلم و آموزنده، پس اگر در هیچ 
کدام از این دو حالت نبود، کم کاري و کوتاهي کرده و در این صورت عمر خود را ضایع 

نموده و گناهکار است و نتیجه آن عذاب الهي خواهد بود.
استفاده از فرصت ها

ــخص مي تواند از آن ها به بهترین  ــت مي آید که ش در زندگي گاهي فرصت هایي به دس
ــود که  ــبب مي ش وجه براي بهبودي دین و دنیاي خویش بهره گیرد. آینده نگري افراد س
ــگاه معنوي و اجتماعي آنان گردد. بدون  ــن فرصت هاي طالیي عاملي براي ارتقاء جای ای
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ــت دادن چنین فرصت هایي موجب غم و اندوه و پشیماني خواهد بود. امام  ــک از دس ش
ــت آورد و با این حال منتظر  صادق)ع( در این زمینه مي فرماید: هر کس فرصتي را به دس
ــت آمده را از دستش خواهد گرفت، زیرا  ــد، روزگار آن فرصت به دس فرصت بهتري باش

عادت روزگار سلب فرصت ها و رسم زمانه از بین بردن موقعیت هاست.
ارتباط با نسل جوان

ــل جوان اهمیت ویژه اي دارد. نوجوان قلبي پاک  ــالمي هدایت و تربیت نس در تربیت اس
و روحي حّساس و عاطفي دارد. ارزش دادن به شخصیت بهترین شیوه ارتباط با اوست.

ــتورالعمل هاي آن حضرت براي جوانان و  ــیوه رفتاري امام صادق)ع( با جوانان و دس ش
نحوه برخورد با آنان بهترین راهکار براي حل مشکالت و معضالت این قشر است.

آن حضرت به سرعت پذیرش سجایاي اخالقي در نوجوانان و جوانان توجه نموده و این 
چنین مي فرماید: علیک باالحداث فانّهم اسرع الي کّل خیٍر؛ بر تو باد تربیت نوجوان، زیرا 

آنان زودتر از دیگران خوبي ها را مي پذیرند.
رعایت اعتدال

رعایت اعتدال و میانه روي در مخارج و درآمدهاي زندگي موجب آسایش و رفاه خواهد 
ــود و چه بسا جایگاه اجتماعي  ــراف و تبذیر موجب اختالل در نظم زندگي مي ش بود. اس
ــرد. معموالً افرادي که  ــخصیت او را از بین مي ب ــرد را متزلزل نموده و گاهي آبرو و ش ف
ــپس از گردش نامالیم روزگار  ــوند و س ــتي و فقر مي ش ولخرجي مي کنند، دچار تنگدس
ــرف یورث الفقر و اّن القصد یورث  ــکایت مي کنند. امام صادق)ع( مي فرماید: اّن الّس ش

الغني؛ اسراف موجب فقر و میانه روي سبب توانایي است.
تدبّر در قرآن

آخرین آموزه اي که از منظر امام جعفر صادق)ع( در این نوشتار بدان اشاره مي شود، تدبّر 
ــلمان بنابر ظرفیت وجودي خود مي تواند از معارف،  ــت که هر فرد مس در آیات قرآن اس
ــتفاده کند. امام معصوم)ع( با بیان هاي متنوع، هدایت جویان  حقایق و آموزه هاي قرآن اس

کوي سعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب نموده اند.
ــرآن جایگاه نور هدایت و چراغ  ــادق آل محمد)ص( در این زمینه مي فرماید: همانا ق ص
شب هاي تار است. پس شخص تیزبین باید در آن دقّت کند و براي بهره مندي از پرتوش 

نظر خویش را بگشاید، زیرا که اندیشیدن مایه زندگاني و حیات قلب انسان بیناست.
ــتاب در قرائت قرآن و توجه به محتواي آیات  آن حضرت در جاي دیگر در مورد عدم ش
مي فرماید: قرآن با سرعت نباید خوانده شود و باید شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود 
و هرگاه به آیه اي که در آن نام بهشت برده شده است، گذرکني آن جا بایست و از خداي 
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ــت، گذر کني،  ــده اس ــت را بخواه و چون به آیه اي که در آن دوزخ ذکر ش عّز و جّل بهش
نزد آن نیز توقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر.

ــمان والیت هم چنان که مردم را به تدبّر و تعّمق در آیات قرآن  ــمین اختر تابناک آس شش
ــر و دقت مي نمود و در این راه از خداوند  ــفارش مي کرد، خود نیز در آیات قرآن تدبّ س
ــت مي گرفت،قبل از تالوت  منّان توفیق طلب مي کرد. آن حضرت وقتي قرآن را در دس
به خداوند عرض مي کرد: خدایا! من شهادت مي دهم که این قرآن از جانب تو بر پیامبر 
نازل شده است و کالم توست که بر زبان پیامبر جاري شده است. خدایا نگاه کردنم را در 
قرآن عبادت و قرائتم را تفّکر و فکر کردنم را عبرت پذیري قرار بده و نیز قرائتم را قرائت 
بدون تدبّر قرار مده و به من توفیق ده که در آیات قرآن و احکام آن تدبّر کنم بدرستي که 

تو مهربان و رحیم هستي.

نتیجه گیري:
ــي بود.این  ــي امام صادق)ع(مصادف با دوران حکومت ظالمانه خلفاي عباس دوران زندگ
ــان دهند و در  ــتند خودرا حامي اهل بیت عصمت و طهارت نش ــعي داش خلفا در ظاهر س
ــازي بزنند.حضرت امام صادق )ع(از این فرصت  ــت به نوعي ظاهر س این خصوص دس
ــتفاده نمودند.ایشان راهي  ــالمي و نشر علوم و معارف اهل بیت اس ــر احکام اس جهت نش
ــان حضرت امام باقر)ع(آغاز نموده بودند را به صورتي وسیع ترادامه  را که پدر بزرگوارش
ــان  ــکیل مجالس درس و بحث از اصلي ترین اقدامات امام صادق )ع(بود و ایش دادند.تش
بیش از4000 شاگرد در این راه تربیت نمودند.دوران امام صادق)ع(دوراني استثنایي جهت 
ــار علوم اهل بیت در سرتاسر عالم بود. ــودن افقهاي تازه علمي براي مسلمین و انتش گش
ــاگرداني که امام صادق )ع(تربیت نمودند نیز توانستند در دوران اوج خفقان بني عباس  ش
ــلمانان و شیفتگان مکتب اهل بیت انتقال دهند و امروزه  این علوم و تعالیم را به دیگر مس
نیز حوزه هاي علمیه و مراکز دیني ما از برکت این تعالیم استفاده مي کنند.بي دلیل نیست 
که ما شیعیان ا ثني عشري خود را شیعه جعفري مي نامیم.این به دلیل نقش این امام همام 

در انتشار تعالیم ناب اسالم است.
 همان گونه که ذکر کردم این امکان در دوران امامت حضرت امام صادق)ع(فراهم گردید 
ــان نیز به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده نمودند.بنابر این ائمه معصومین  و ایش
ــارف الهي طي کرده اند،اما فرصتهاي پیش  ــا همه راه واحدي را در خصوص ترویج مع م
ــان نبوده است. سران مذاهب چهار گانه اهل  ــر این معارف یکس روي آنها لزوما براي نش
ــفره علم و معرفت امام صادق)ع(ارتزاق نموده اند .بسیاري از احادیث که  ــنت نیز از س س
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راهنماي عملي ما در زندگي هستند نیز از زبان حضرت امام صادق)ع(نقل شده است.اینها 
همه نشاندهنده نقش پررنگ این امام همام مي باشد. 

ــارف اهل بیت بر عهده  ــر مع ــالتي را که در زمینه نش حضرت امام صادق)ع(وظیفه و رس
ــترده تشکیل داد و  ــات درس و بحث را به صورتي گس ــتند به بهترین شایشان جلس داش
شاگردان زیادي را در این راه تربیت نمود.شاگرداني که توانستند این معارف را زنده نگاه 
ــالت علمي که توسط ایشان  ــیعه ،به لحاظ رس دارند.پس نقش امام صادق )ع(در تاریخ ش
ــالوده علمي قوي و استواري را پایه ریزي  ــید بسیار عظیم مي باشد.ایشان ش به انجام رس
ــد.پس نامگذاري شیعه اثني عشري به  کرد که تا به امروز راهنماي پیروان حقیقت مي باش
شیعه جعفري ریشه در نهضت مذهبي و علمي این امام بزرگوار و ادامه این نهضت توسط 

شاگردان ایشان دارد.نهضت پویاي که همچنان ادامه خواهد داشت. 

منابع:
االرشاد،شیخ مفید،ج2ص174

ــین،مکتب علمی امام صادق)ع( )1390(تابستان،پیام فرهنگیان،ش مسلسل  انصاریان،حس
369،ص23-22

بحاراالنوار،عالمه مجلسی،ج68،ص393
ــر فرهنگ  ــام صادق )ع(،دفتر نش ــهایی از مکتب ام ــید محمد)1369(درس تقی حکیم،س

اسالمی،تهران
ــت ،ش  ــام صادق)ع(تربی ــی ام ــیره عمل ــدوزی در س ــش ان رمضانی،علی)1389(اذر،دان

مسلسل238،ص20-14
مطهری،)1390(تابستان،پیام فرهنگیان،ش مسلسل27ص68-66

ــید  ــام صادق،رادمنش،س ــی در فقه ام ــهای اخالق ــواد)1397ه ق(ارزش ــد ج مغنیه،محم
محمد،انتشارات محمدی،تهران
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تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق)ع(
سمانه بیدی1

چکیده:
ــک جایگاه تعلیم و تربیت و علم آموزی در دین مبین اسالم,جایگاه بسیار ویژه ای   بی ش
ــت.زیرا که با بکار گیری روش صحیح تعلیم و تربیت افق روشنی برای کسب معرفت  اس
به خداوند و هستی و هر آنچه که نیاز به کسب علم دارد فراهم می گردد.از طرفی با نگاه 
به شخصیت علمی امام صادق )ع(,به زیبایی درمی یابیم که این بزرگوار روش ها و نکات 
ــیار ظریفی را در تعلیم و تربیت شاگردان خود به کار برده اند.بنابراین این مقاله در پی  بس
پاسخ به این سؤال که روش کار امام و نکات مهم تربیتی ایشان چه بوده است,پدید آمده 
است.در طی این مقاله که در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است,این یافته حاصل 
ــاگردانی همت  ــره گیری از علم لدنی خود به تربیت ش ــد که حضرت صادق)ع( با به ش
گمارده اند که به واقع میتوان گفت هرکدام پایه گذار علم و مدنی ارزشمند بوده انده,مانند 
جابربن حیان که پدر علم شیمی لقب گرفته است.در دستگاه تربیتی ایشان بسیاری از افراد 
ــی و منطق پروری امام را نشان  ــان از عمق آزاد اندیش ــیعی نیز حضور دارند که نش غیر ش
می دهد. همچنین مناظرات علمی گسترده امام با افراد مختلف غیر شیعی که در این مقاله 

1. مدرسه علمیه ریحانه
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چند نمونه از آنها بیان شده است بسیار جالب است.زیرا که در این مناظرات امام با منطقی 
قوی و علمی غنی به پاسخگویی پرداخته اند.ایشان در تکریم شاگردانشان نیز بسیار دقت 
به خرج میدادند.و این نمونه ها نکات زیبای تربیتی امام را نشان میدهد.پس میتوان نتیجه 
گرفت که امام صادق)ع( در ارائه الگوی کامل علمی و تربیتی,هم در عصر خود و هم آینده 
ــخصیت  علمی  ــیاری کردند.ش ــازی تالش بس بی نظیر و ناب بوده اند.و برای این الگو س
باالی امام صادق)ع( نه تنها مورد توجه عالمان شیعی قرار دارد بلکه در همه قرون متمادی 

مورد توجه اکثر دانشمندان جهان است.
کلید واژگان: تعلیم و تربیت, شخصیت علمی امام صادق)ع(, تربیت شاگردان, مناظرات, 

الگوسازی.

مقدمه:
ــمار  ــری به ش ــائل مهم جوامع بش ــت یکی از مس ــم و تربی ــئله تعلی ــه مس ــا ک   از آن ج
ــالم درباره تعلیم و تربیت و  می رود،دیدگاه امام صادق)ع( به عنوان الگوی دین مبین اس
روش آن مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.در اهمیت این بحث همین نکته بس که 
ــکوفایی استعدادها پیش خواهند  با تعلیم و تربیت صحیح,افراد جامعه رو به بالندگی و ش
ــناخت.هدف اصلی این مقاله در  ــگاه علمی و فرهنگی خود را بازخواهند ش ــت و جای رف
ــازنده و رو به رشد  ــدن بیش از پیش جایگاه علمی امام صادق)ع( و حرکت س ــن ش روش
ــخ به این سؤال پدید  ــت.این مقاله در پی پاس ــان در عصر خود و عصرهای آینده اس ایش
آمده است که چه نکاتی در روش تعلیم و علم آموزی امام صادق)ع( نهفته است.توجه به 
ــت که امام صادق)ع( با اتصال به منبع قدرت بی کران خداوندی و  این نکته ضروری اس
ــتن معلمی مادی دارای علمی غنی بودند که توسط آن اقدام به تأسیس دانشگاه  بدون داش
ــته نمودند.در این مقاله سعی شد با استفاده از منابع  ــاگردان برجس علمی جامع و تربیت ش
غنی تاریخی,شخصیت عظیم علمی امام صادق)ع( حتی در منابع غیر شیعی  مورد بررسی 
ــترده خود در راه ارائه  ــهای گس ــرد و به انصاف باید گفت این امام همام با تالش ــرار گی ق
ــیار زیبا عمل کردند و به گواه تاریخ شاگردانی تربیت نمودند که   الگوی علمی و دینی بس
ــدند.در این مقاله از روش  ــل های آینده ش پایه گذاران علمی و فرهنگی وااالیی برای نس
ــورد توجه قرار  ــت پروردگار م ــت با عنای ــت که امید اس ــده اس ــتفاده ش  کتابخانه ای اس

گیرد. 
بخش اول:معنای تعلیم و تربیت اسالمی

الف(تعریف تعلیم و تربیت اسالمی
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 در رویکرد تربیتی اسالم  معنای تعلیم و تربیت بیشتر ناظر بر مفهوم شکوفایی استعدادها 
ــه تربیت ، علمای اخالق  ــتی از مقول ــت و در تکمیل چنین برداش و بالفعل نمودن آنهاس
ــاختن آنها توجه خاص دارند. لذا می توان نتیجه  ــب عادات و رفتارها و درونی س به کس
ــحون از قابلیتها و تواناییهایی  ــت مش ــان موجودی اس گرفت که در چنین رویکردی ، انس
ــد از سوی  ــود و به ظهور و بروز برس ــکار ش نهفته و درونی که باید در جریان تربیت آش
دیگر، بسیاری از خلقیات و صفات مطلوب باید از طریق الگوگرایی و همانند سازی ، در 
ــاند. بنابراین تربیت عبارت است از مجموعه  ــود و او را به کمال برس وجود وی ایجاد ش
ــود،  ــان ، بلکه مدتها قبل از تولد باید به کار گرفته ش ــها و فنونی که از آغاز تولد انس روش
ــیر تکامل و تعالی قرار  ــد و نمو الزم را یافته و در مس ــر رش ــتعدادهای درونی بش  تا اس
گیرد.اساسا برای ساختن جامعه ای نمونه و تربیت انسان های کامل و سالم از نظر جسمی 
ــان در پرتو آنها بتواند به دور از هرگونه  ــهایی الزم است که انس و روحی ، اصول و روش

انحراف ، مسیر سعادت و کمال را بپیماید.
ــوند. به  ــناخته می ش ــی ش ــتورات زندگ ــکام و دس ــن اح ــت عناوی ــا تح ــن روش ه ای
ــیوه هایی که قوای  ــال و رفتار و ش ــت از مجموعه اعم ــر تربیت عبارت اس ــارت دیگ عب
ــازمان  ــوا با نظام و س ــاخته تا آن ق ــکوفا س ــان را ش ــی انس ــی و عقالن ــمانی ، روان جس
ــزان توانایی  ــای او به می ــدد تالش ه ــه م ــی و ب ــتمداد از درون مترب ــا اس ــژه ای و ب وی
ــر تلقینات و  ــن تربیت صحیح عالوه ب ــرفت نماید. بنابرای ــد و پیش ــتعداد خود، رش و اس
ــی نیز مربوط  ــا و تحرک مترب ــش ه ــتقیم مربی به کوش ــتقیم و غیرمس  آموزش های مس

می شود.
در این میان آنچه اهمیت دارد، ارائه کاملترین و سالم ترین و مطمئن ترین روش های تربیتی 
است که عالوه بر دربرداشتن همه ابعاد و نیازهای زندگی انسان ، او را به سعادت حقیقی و 
 زندگی جاودانه و فالح و رستگاری نزدیک کند و از وضع موجود به کمال مطلوب برساند.

ــوه  ــیوه ها و اصول تربیتی اطمینان بخش را می توان از زندگی و رفتار و گفتار اس این ش
های حقیقی بشر و پیشوایان راستین الهی به دست آورده و انتخاب نمود، و آن همان سیره 

تربیتی ائمه معصومین علیهم السالم و خاندان وحی است.
ب(تعریف علم از دیدگاه امام صادق)ع(

ــت”. امام صادق)ع( علم را اینگونه تعریف میکنند: “هرچیزی که به آدمی بیاموزند علم اس
ــلمان واجبتر از ادب و علم چیزی  ومعتقد بود که بعد از اجرای احکام دین برای یک مس
ــر در دوره طوالنی زندگانی خود در این  ــت که نوع بش ــت.امام صادق)ع( اعتقاد داش نیس
جهان فقط مدتهایی کوتاه را اختصاص به علم داده است و بیشتر از علم بری بوده است و 
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دو چیز او را از علم دور میکرد اول نداشتن مربی ومعلم تااینکه وی را تشویق به فراگرفتن 
ــت انسان از آن کار  ــان و اینکه چون فراگرفتن علم زحمت داش  علوم نماید.دوم تنبلی انس

با زحمت می گریخت.1
ــتند که در طلب دانش چه چیزی  ــالم می فرمایند:»اگر مردم می دانس امام صادق علیه الس
)نهفته ( است ، هر آینه به دنبال آن می رفتند ولو به قیمت ریخته شدن خونشان یا فرو رفتن 
 در اعماق دریاها باشد.«2باتوجه به این کالم امام صادق)ع( به اهمیت تعلیم و تعلم میتوان 

پی برد.

بخش دوم:روش علمی امام صادق) علیه السالم(
الف(مؤلفه های روش علمی امام صادق)ع(

ــاله تولید علم  ــالم( همانند جد بزرگوارش در برنامه خویش در مس امام صادق )علیه الس
ــاخصه هایي را در نظر داشت که نمي توانست از آن عدول  ــازي، مولفه ها و ش و تمدن س
کند. از نظر امام صادق )علیه السالم( نهضت نرم افزاري مي بایست بر دو پایه اصلي تعقل 
ــازي موفق و مطلوب است که  ــاني و تمدن س و تعبد قرار گیرد. اصوال نهضتي در بعد انس
ــت بشناسد و او را موجودي تک بعدي به شمار نیاورد. از این رو،  ــان را چنان که هس انس
ــت  ــان، به معناي شکس همان اندازه که نادیده گرفتن معنویت و ابعاد روحي و رواني انس
ــت. نادیده گرفتن تعقل و  ــد علم و تمدني و هر طرح و پروژه ي دیگري اس ــت تولی نهض

ابعاد عقالني و عقالیي نیز بهره اي جز این نخواهد داشت.
ــت آرامش را در تعبد و آموزه هاي وحیاني بجوید و  ــت که مي بایس ــان موجودي اس انس
آسایش را با تعقل و به کارگیري عقل و عقالنیت و این پیامبر دروني فراهم آورد. آرامش 
و آسایش دو مؤلفه ي اصلي سعادت بشري است. این دو مولفه دو بخش و دو بعد انساني 
ــش، نیازمند وحي و آموزه هاي وحیاني یعني  ــیدن به آرام را تامین مي کند. پس براي رس
ــایش نیازمند آن است تا از عقالنیت به درستي بهره مند  ــت و براي رسیدن به آس تعبد اس
ــالم( همچون  ــت که امام صادق )علیه الس گردد و آن را به خوبي به کار گیرد. از این روس

پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه و آله( بر عقالنیت و بهره گیري از آن تاکید مي ورزید.
ــم مبتني بر اصول  ــالم( براي تولید عل ــاخصه هایي که آن حضرت )علیه الس ــر ش  از دیگ
وحیاني و عقالني بیان مي دارد و بر آن باور دارد، فرهنگ سازي است. به نظر آن حضرت 
ــد  ــت تا به اصول علمي عالقه مند باش ــازي از جامعه امید داش نمي توان بدون فرهنگ س

1. مرکز مطالعات اسالمی استراسبورگ,مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق)ع(,مترجم:ذبیح اهلل منصوری,چاپ 
ششم,تهران:بدرقه جاویدان)1381(ص201و202

2.حجتی,سید محمد باقر,آداب تعلیم و تعلم در اسالم.ص65
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ــش عملي نماید. از این جاست  ــازي اقدام به تالش علمي و کوش ــتاي تمدن س و در راس
ــالم( بسیار مهم جلوه  ــاله ارزش علم و دانش آموزي در نظر آن حضرت )علیه الس  که مس
مي کند و روایات بسیاري در ترغیب و تشویق علم آموزي از آن حضرت وارد مي شود. 
در این راستا امام صادق )علیه السالم( خود به ایجاد کالس هاي متعدد آموزشي و کارگاه 

هاي علم آموزي اقدام مي کند.
به نظر امام صادق )علیه السالم( علم مي بایست پویا، اثرگذار، کاربردي و پاسخ گو باشد. 
ــالم( که اختصاص به علم خاصي  ــگاه آن حضرت )علیه الس ــت که در دانش از این روس
نداشت و همه علوم و فنون رایج تدریس مي شد، نه تنها پویایي و اثرگذاري، اصل است 
ــي و شاخصه ي  ــخ گو بودن به نیازهاي عصري، اصل اساس بلکه تاکید بر کاربردي و پاس

اصلي است.
دانشگاه چهار هزار نفري آن حضرت تاکیدي است بر اصل فراگیري علوم و ایجاد فرهنگ 
ــاز و موثر از این روست که به شاگردان خود  ــازي عمومي در همه دانش هاي تمدن س س
ــت و به شاگردان  ــب با دانش هاي عصري آن روز اس ــخ هایي را مي آموزد که متناس پاس
تعلیم مي دهد که روش پاسخ گویي مي بایست با توجه به شرایط فردي و یا جمعي و نیز 

با هدف حل مشکالت و معضالت بشري باشد.1
ب(روش مطالعه طبیعت و پدیده های آن

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــود ک ــن ب ــالم در ای ــه الس ــادق علی ــر ص ــام جعف ــته ام ــاز برجس امتی
. ــت  یاف ــق  توفی ــی  علم ــهای  روش ــح  صحی ــناخت  ش ــه  ب ــد  مجی ــرآن  ق  از 

آن هنگام که امام صادق علیه السالم درباره خدا و توحید بحث می کند می بینیم که خط 
 گردش فکری امام ، مطالعه طبیعت و پدیده های آن می باشد، آن هم مطالعه ای عینی و حسی .
ــالم و علم و  ــه اس ــه جامع ــون ب ــأ م ــًا م ــی و مخصوص ــای عباس ــم خلف ــت عظی خیان
ــم کوبیدن عظمت  ــه منظور دره ــت که : ب ــالمی در درجه اول این بوده اس ــگ اس فرهن
ــب ، دروازه های  ــتگاه مذه ــر دس ــتگاهی در براب ــاد دس ــّوت و ایج ــدان نب ــی خان علم
ــاز کرد.  ــان قدیم ب ــوده یون ــهای علمی کهنه و فرس ــه روی روش ــالمی را ب ــه اس جامع
ــت . ــی طبیعت قرار داش ــاهده عین ــت در قطب مخالف روش مش ــه درس ــهایی ک  روش

ــتفاده از روش تحقیقاتی قرآن و امام جعفر صادق علیه السالم  ــلمین می رفتند تا با اس مس
ــالم ،  ــتین محصول این مکتب دراس ــناخت صحیح طبیعت بردارند و نخس قدم در راه ش
شاگرد هوشمند امام صادق علیه السالم جابر بن حیّان است که می توان به حق او را پدر 
ــیمی لقب داد. امام جعفر صادق علیه السالم با استفاده از روشهای صحیح علمی موفق  ش

1. محیطی,فرشته,امام صادق)ع( و بازسازی نهضت نرم افزاری و تولید علم,روزنامه کیهان
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 شد شاگردانی بزرگ تربیت کند و دریچه های دانش خود را به روی مّلت اسالم باز کند.1
ج(روش امام صادق)ع( در بازتولید علم

ــه و بینش امام صادق )علیه السالم( ترس و خطر این که علم به بیراهه رود و از  در اندیش
ــن و پرواضحي است. نمي توان امید داشت  ــود، ترس روش اهداف اصلي خود منحرف ش
ــوء استفاده از  ــیر خود حرکت کند و به بیراهه در اهداف و مقصد نرود. س که علم در مس
علم همواره وجود داشته و دارد، چنان که علم بدون نقد، تحلیل و بازتولید، هرگز به کمال 
نمي رسد. در بینش امام صادق )علیه السالم( براي رسیدن به علم کامل، مفید و کاربردي 
ــت همواره از همه جهات مورد نقد و بررسي و باز تولید قرار گیرد تا  ــازنده، الزم اس  و س

به بیراهه نرود و در راستاي اهداف ضد بشري به کار گرفته نشود.2
ــاخصه ها توجه داشته و  ــیاري به این مهم و ش ــالم( در روایات بس امام صادق )علیه الس
ــکاالت و  ــتگان را نقد مي کند و اش ــام مي ورزد. از این رو همواره آثار علمي گذش اهتم
ــفه و کالم و نجوم و  ــایي هاي آن را باز مي نمایاند. علوم موجود زمانه خود از فلس نارس
ــي و تحلیل مي کند و نقاط  ــون و نظام هاي حکومتي را نقد و بررس ــه و قان ــات و فق ادبی
ــد تا  ــي نمایاند و با باز تولید علوم موجود زمانه، مي کوش ــوت ها آن ها را م ــف و ق ضع

کارآیي آن ها را حفظ یا افزایش دهد.
نگاهي گذرا به گزارش ها و روایات و اخبار مي تواند این مطلب را به خوبي نشان بدهد 
و معلوم کند که آن حضرت )علیه السالم( تمدن اسالمي را چنان قدرتمند و سازنده و پویا 
نماید که آثار آن تا سده هاي چهارم و پنجم هجري بر جاي ماند. بنابراین براي رسیدن به 
نهضت تولید علم و تمدن سازي مدرن الزم است شاخصه هاي مطرح شده از سوي امام 
ــتگاه معرفتي جامعه  ــالم( دوباره مورد توجه و بازخواني قرار گیرد و دس صادق )علیه الس

اسالمي برپایه تعبد و عقالنیت بازسازي شود
امام صادق )علیه السالم( براي این کار از سه راه وارد شد:

اول تشکیل جلسات درس که در مسجد رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله( تشکیل مي شد 
و ورود به آن براي همه اعم از شیعه و اهل سنت و غیر آنان آزاد بود.

ــرت انجام مي گرفت و فقط  ــس خصوصي که اغلب در منزل آن حض ــکیل مجال دوم تش
اشخاص خاص در آن شرکت مي کردند.

سوم تربیت شاگردان بحاث و مبلغ امثال هشام بن حکم و مؤمن طاق3 و دیگران که همه 
ــان خواب راحت  ــد و بدعت گذاران و مدعیان زعامت دیني از دستش ــا تبلیغ مي کردن ج

1. همان
2. محیطی,فرشته,امام صادق)ع( و بازسازی نهضت نرم افزاری و تولید علم,روزنامه کیهان

3. ابوجعفر احول
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نداشتند.
ارباب حدیث نام راویان موثق را که از سوي حضرت نقل حدیث کرده اند به چهار هزار 
ــتند از آن حضرت نقل روایت  ــانده اند که همه با اختالف آراء و نظراتي که داش نفر رس

کرده اند
بخش سوم:شاگردان امام صادق)ع(

الف(تأسیس نهضت علمی و فرهنگی برای تربیت شاگردان
ــازي تولید علم، آن حضرت تشکیالت علمي منسجمي را پایه ریزي کرد.  براي نهادینه س
ــتفاده از خمس و دیگر امکانات مادي، دانشمندان جوان را  براي تامین نیازهاي مالي با اس
در راستاي تولید علم واقعي مبتني بر اصول شیعي بسیج نمود. این اقدام امام صادق )علیه 
السالم( موجب شد تا حرکت هاي علمي فرد محور نشود و با از دست رفتن دانشمندي، 
علم به قهقرا نرود، بلکه دیگر شاگردان آن را ادامه دهند و به نهایت و بلوغ رسانند. چنین 
ــاگردي آن علم را به شاگردان دیگر منتقل کرده و دانشمندان  ــت که پس از مرگ هر ش اس
ــرآمد روزگار مي گردند. شاگردان امام باقر )ع( پس از درگذشت  ــیعي در همه علوم س ش
ــمع وجود امام صادق )ع( حلقه زدند. امام علیه السالم نیز با جذب  آن  حضرت به گرد ش
ــده مبادرت ورزید،  ــیس یک نهضت عظیم فکري و فرهنگي بالن ــاگردان جدید به تاس ش
ــهر کوفه  ــجد کوفه در ش ــجد نبوي در مدینه منوره و مس ــید مس به گونه اي که طولي نکش
به دانشگاهي عظیم تبدیل شد. درگیري شدید بین بني عباس و بني امیه، آنان را آن چنان  به 
ــت آمد،  ــغول کرده بود، که فرصتي طالیي براي امام صادق )ع( و یارانش به دس خود مش
آن حضرت با استفاده از این فرصت  به بازسازي و نوسازي فرهنگ ناب اسالم پرداخت و 
شیفتگان مکتب حق از اطراف و اکناف، از بصره، کوفه، واسط، یمن و نقاط مختلف حجاز 
ــرازیر شدند و چون پروانگاني دلباخته به گرد شمع  وجود  ــالم; یعني مدینه، س به مرکز اس

امام صادق )ع( تجمع کردند. 
ب(تعداد شاگردان

روز به روز به تعداد شاگردان مي افزود، به گونه اي که تعداد آنها به چهار هزار نفر رسید.1 
ــاگردان امام صادق )ع(  ــي)وفات یافته 460 ه.ق(درکتاب رجال خود تعداد ش ــیخ طوس ش
ــمند  ــتاد، دانش ــگاه عظیم صدها مجتهد، اس را3197 مرد و 12 زن نام مي برد. در این دانش
ــمار مي آمدند، و  ــخصیت هاي بزرگ علمي به ش ــدند، که هر کدام  از ش و محقق تربیت ش
ــیخ مفید)وفات یافته 413  ــدند. ش ــاگردان متعدد ش گروهي از آنان داراي آثار علمي و ش
ــده،  ــده که در همه جا پخش ش ــد: »به قدري علوم  از امام صادق )ع( نقل ش  ه.ق(مي نویس

1.شیخ مفید,االرشاد,قم:منشورات مکتبه بصیرتی,ص271
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ــالت، آن  ــک از افراد خاندان رس ــت، و از هیچ ی ــه گردش درآمده  اس ــه زبان ب ــان ب و زب
ــر از محضر علمی امام  ــت.«1 در آن عصر، هزارها نف ــده اس ــه علم و حدیث، نقل نش هم
ــب ، ابوحمزه ثمالی  ــان بن تغل ــکان ، اب ــد. جمیل دّراج ، عبد اهلّل بن مس ــی بردن ــره م به
ــالم بوده اند. ــاگردان امام علیه الس ــزرگ و محدثین عالیمقام دیگر همه از ش ــای ب  و فقه

ــند: وقتی که حضرتش به کرسی درس جلوس می فرمود صدها تن عالم و فقیه  می نویس
ــرت را تا چهار هزار نفر  ــاگردان آن حض ــم محضرش را پر می کردند و تعداد ش و متکّل
ــیمي و  ثبت کرده اند. در گزارش هاي تاریخي از جابربن حیان به عنوان بنیانگذار علم ش
ــود که بیانگر میزان نقش  ــام به عنوان بنیانگذار علم اصول و مانند آن یاد مي ش از ابن هش
امام صادق )علیه السالم( در ایجاد نهضت علمي تولید علم و تمدن سازي است. شاگردان 
ــا و نیز از قبائل  ــط، حجاز و امثال اینه ــف همچون کوفه، بصره، واس ــاط مختل ــام از نق ام
گوناگون مانند: بني اسد، مخارق، طي، سلیم، غطفان، ازد، خزاعه، خثعم، مخزوم، بني ضیه، 
ــه مکتب آن حضرت  ــن بودند که ب ــارث بن عبدالمطلب و بني الحس ــش بویژه بني ح قری
ــتند.در وسعت دانشگاه امام همین قدر بس که »حسن بن علي بن زیاد وشاء« که  مي پیوس
از شاگردان امام رضا علیه السالم و از محدثان بزرگ بوده )و طبعا سالها پس از امام صادق 
ــالم زندگي مي کرده(، مي گفت: »در مسجد کوفه نهصد نفر استاد حدیث مشاهده  علیه الس
کردم که همگي از جعفر بن محمد حدیث نقل مي کردند.«امام صادق علیه السالم هر یک از 
شاگردان خود را در رشته اي که با ذوق و قریحه ي او سازگار بود، تشویق و تعلیم مي نمود 
ــیر، علم کالم،  ــته از علوم مانند: حدیث، تفس و در نتیجه، هر کدام از آنها در یک یا دو رش

و امثال اینها تخصص پیدا مي کردند.
ج(شاگردان غیر شیعی

ــیعیان انحصار نداشتند، بلکه دیگران نیز از خرمن فیض او  ــاگردان امام صادق )ع( به ش ش
خوشه مي چیدند. مالک، پیشواي فرقه »مالکي « در ضمن گفتاري گوید: »در علم و عبادت 
و پاک زیستي، برتر از جعفر بن محمد )ع( هیچ چشمي ندیده، و هیچ گوشي نشنیده و به 
ــري خطور نکرده است.«2 ابوحنیفه پیشواي فرقه  حنفي، دو سال شاگرد امام  قلب هیچ بش
ــاس و سرمایه  اصلي علوم خود دانسته و  ــال را اس صادق )ع( بود، به طوري که این دو س
مي گوید: »لوال السنتان لهلک نعمان; اگر آن دو سال نبود، نعمان هالک مي شد.«  همچنین 
ــالم با تمام جریانهاي فکري و عقیدتي آن روز برخورد کرد و موضع   امام صادق علیه الس

اسالم و تشیع را در برابر آنها روشن ساخته برتري بینش اسالم را ثابت نمود.

1. شیخ مفید,االرشاد,قم:منشورات مکتبه بصیرتی,ص270.
2.  ابن حجر,العسقالنی,تهذیب التهذیب,چاپ اول,بیروت:دارالفکر,1404 ه.ق,ج1,ص53.
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بخش چهارم:چند سخن از امام صادق)ع(درباره طلب علم
ــن اهلل1:علم را از معدنش  ــدن العلم,و ایاکم و الوالیج فهم الصادون ع ــم من مع »اطلبواالعل
طلب کنید,و از کسانی که علم را به خود چسبانیده اند و به ظاهرشان آراسته اند ولی علم 
ــت اجتناب نمایید,زیرا که آن جماعت راه خدا را برروی مردم می  ــان نرسیده اس به باطنش

بندند و قاطعان طریق خدا می باشند.«
یکی از برنامه ها و روشهای تعلیمی در فرهنگ اسالمی)مثل مکتب امام صادق)ع(( این 

ــی را که درباره موضوع خاصی جمع آوری  ــمندان و محدثین مطالب بود که بعضی از دانش
ــان را به صورت امال در جلسات  ــخصی خودش کرده بودند و همچنین نتیجه تحقیقات ش

علمی به طالبان علم و دانش القا میکردند و آنان نیز آن مطالب را یادداشت میکردند.2
ــان دستور می دهند تاآنچه را که تعلم می کنند  بنابراین امام جعفر صادق)ع( به شاگردانش
محفوظ دارند و بنویسند و لهذا می فرمایند:»اکتبوا فإنکم ال تحفظون حتی تکتبوا3:بنویسید 

زیرا شما علومتان را نمیتوانید حفظ کنید مگر زمانی که آن را بنویسید.«
بخش پنجم:برخی از مناظرات امام صادق)ع( با علمای غیر شیعی

امام صادق )علیه السالم( ضمن انجام مناظرات فراوان با منحرفان فکري و اعتقادي اعم از 
مادیین و زنادقه، خوارج یا علماء معتزله و دیگر علماء اهل سنت، از شرایط زمان و مکان 

برگزاري این محافل براي تبلیغ رسالت الهي خویش سود مي جستند.  
الف( امام صادق و ابو حنیفه 

ــرات علمي او با امام  ــادق بهره وافري برده و مذاک ــي که از محضر امام ص ــي از فقهای یک
ــد، ابو حنیفه نعمان بن ثابت است که وقتي از او پرسیده شد: فقیه  ــهور مي باش صادق مش
ــت؟ در جواب فرمود: هیچ کس را فقیه تر از  ــاهده کرده اي کدام اس ــي که مش ترین کس
جعفر بن محمد ندیده ام، وقتي منصور خلیفه عباسي جعفر بن محمد را احضار کرده بود 
ــده اند، پس براي محکوم ساختن  ــیفته جعفربن محمد ش ــدت ش  به من گفت که مردم بش
ــکل ترین مسائلي را که به نظرت مي رسد آماده کن، من چهل مسئله مشکل علمي را   مش
ــمت راست او نشسته  آماده نمودم و به حضور منصور رفتم و دیدم که جعفر بن محمد س
ــاهده او آنچنان تحت تأثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم که چنین حالتي از  ــت، با مش  اس
ــت نداد، سالم کردم و نشستم، منصور رو به جعفر بن محمد کرد  دیدن منصور به من دس
ــپس به من گفت: مسائل خود را مطرح کن  ــي؟ فرمود: آري، س و گفت: آیا او را مي شناس

1. حسینی طهرانی,سید محمد حسین,امام شناسی,چاپ پنجم,طهران:مؤسسه  ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسالم و 
عالمه طباطبایی1431ق,ج18,ص33 

2. جعفری,یعقوب,مسلمانان در بستر تاریخ,چاپ پنجم,تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی)1371(ص172
3. شیخ کلینی,اصول کافی,ج 2,ص52,حدیث نهم و یازدهم
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ــائل و امام صادق در هر مورد مي  ــروع کردم به طرح مس ــیم. پس ش تا از ابي عبداهلل بپرس
ــما در این مسئله چنین مي گویید و اهل مدینه نظرشان چنان است و نظر ما هم  فرمود: ش
این است، که در برخي موارد با ما موافق بود و در برخي موارد با اهل مدینه، و در برخي 
مسائل نظرش با همه متفاوت بود، تا اینکه هرچهل مسئله را بي کم و کاست مطرح نمودم. 
سپس امام ابوحنیفه فرمود: مگر نه این است که داناترین مردم آن کسي است که به اختالف 

علما در فتاوا و مسائل فقهي آگاهتر باشد؟ 1 
این حکایت تاریخي اوال بیانگر مقام و منزلت واالي علمي امام صادق است و ثانیا تأثیر و 
نفوذ عمیق ایشان را در توده مردم و خوف و هراس حکام آن زمان را از این تأثیر و نفوذ 

به خوبي نشان مي دهد که خود دلیل دیگري بر شأن و منزلت وي مي باشد. 
ب(امام صادق و مالک بن انس 

یکي از فقهاي برجسته اسالمي که از محضر امام جعفر صادق بهره مند گشته است، مالک 
ــته در مجلس امام صادق حاضر مي شده و با ایشان ارتباط مستحکمي  ــد که پیوس مي باش
داشته است تا آنجائیکه در این باره مي فرماید: مدتي نزد جعفر بن محمد رفت و آمد مي 
ــاهده مي کردم: یا  ــه حالت مش کردم و هربار که به نزد او مي رفتم او را بر یکي از این س
ــاز بود یا در حال تالوت قرآن و یا روزه دار، و ندیدم که بدون وضوء حدیثي  ــال نم در ح

را روایت کند. 2 
ــالم در حلقه ي درس محدثان اهل سنت حاضر  ــیاري از شاگردان امام صادق علیه الس بس
مي شدند و به نوبه ي خود تأثیراتي در طرز تفکر و تلقي آنها بر جاي مي گذاشتند. در میان 
ــاني وجود داشتند که به واقع از شیعیان آن  ــالم کس اصحاب و پیروان امام صادق علیه الس
ــتگي  ــرت بودند و در حفظ آثار علمي و روایي آن بزرگوار، تالش هاي مداوم و خس حض

ناپذیري از خود نشان مي دادند.
ج(امام صادق و سفیان ثوري 

ــاگردان امام صادق بوده که  ــفیان ثوري یکي از محدثین و مجتهدین آن عصر نیز، از ش  س
ــدت تحت تأثیر وي قرار داشته است. او نسبت به  ــان بهره زیادي برده و بش از محضر ایش
ــب  ــت و همواره از او کس اهلبیت و خاصة امام جعفر صادق احترام و ارادت خاصي داش
ــت که امام صادق برایش  ــض مي نمود. روزي در مجلس امام صادق بود و اصرار داش فی
حدیثي یا موعظه اي بیان نماید که امام صادق نیز درخواستش را اجابت نموده، به او چنین 
ــتي آن نعمت مستدام  ــت داش ــفیان، هرگاه خداوند به تو نعمتي داد که دوس فرمود: ]اي س

1. مجلسی,بحاراالنوار,چاپ دوم,تهران:مکتبه االسالمیه)1395 ه.ق(,ج 47,ص 217.
2.ابن حجر,العسقالنی,تهذیب التهذیب,چاپ اول,بیروت:دارالفکر,1404 ه.ق,ج1,ص88.
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ــپاس خدا را بگو، زیرا که خداوند فرموده است: )اگر شکرگزار  ــد پس زیاد حمد و س باش
ــما را مي افزایم(، و هرگاه رزق و روزیت به تأخیر افتاد زیاد استغفار کن  ــید نعمت ش باش
که خداوند فرموده است )از خدایتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است، تا باران 
ــما را با مال و فرزند امداد کند( و هرگاه از حاکمي  ــرازیر کند و ش ــما س رحمتش را بر ش
ــا این جمله کلید  ــوة اال باهلل( بگو که همان ــتي زیاد )ال حول وال ق ــت داش ــره و وحش دله
ــت است[. سفیان ثوري در حالیکه از آنچه فرا  ــایش و گنجینه اي از گنجینه هاي بهش گش

گرفته به وجد آمده بود گفت: سه اندرز، و چه سه اندرزي!  
ــت که  ــز گویاي همان تأثیر و نفوذ امام صادق و مقبولیت و محبوبیتي اس ــن حکایت نی ای
وي نزد علما و فقهاي مشهور عصر خود داشته و بطور عام بیانگر ارادت و احترامي است 
ــت که این  ــاي رباني براي اهلبیت قائل بوده اند. و از طرفي مبین این حقیقت اس ــه علم ک
تعصبات و تنگ نظریهایي که در حال حاضر علماي فرق اسالمي را از هم دور و نسبت به 
هم بدبین نموده است، در بین شخصیتهایي که همین علما خود را منتسب به آنها و پیرو و 
ارادتمند آنها مي دانند، وجود نداشته و با وجود اختالف نظري که در بین آنها بوده، نه تنها 
هیچگونه کدورت و بغض و کینه اي در میان آنها نبوده، بلکه روابطي توأم با صمیمیت و 
ــبت به همدیگر و خیرخواهي و حق جویي و تبادل افکار، در  احترام متقابل و انصاف نس

میان آنها برقرار بوده است.  
بخش ششم:نکات مهم روش تربیتی امام صادق)ع(

الف(احترام شاگردان و صمیمیت با آن ها
ابان بن تغلب

ــنیدم که مي گفت  به اتفاق پدرم ابان بن  ابان بن محمد بن ابان بن تغلب گوید: از پدرم ش
تغلب خدمت امام صادق علیه السالم رسیدیم; همین که نگاه امام به پدرم افتاد دستور داد 

بالش براي پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و به او خوش آمد گفت.1
فضیل بن یسار

ــپس مي فرمود: هرکه  ــر المخبتین، س ــار را مي دید مي فرمود: بش هرگاه امام فضیل بن یس
دوست دارد به سوي مردي از اهل بهشت نظر کند، به او نگاه کند. و آنگاه مي افزود: فضیل 
از اصحاب پدر من است و من دوست مي دارم کسي را که دوست  بدارد یاران پدرش را.2

هشام بن محمد
ــائب کلبي بسیار عنایت داشت  به گونه اي  ــالم نسبت  به هشام بن محمد الس امام علیه الس

1. نجاشی,الرجال,ص 8.
2. سفینه البحار,ج 2,ص 370.
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ــانید و با او با  ــادق او را در نزد خود مي نش ــد، امام ص ــرگاه بر حضرت وارد مي ش ــه ه ک
گشاده رویي و انبساط سخن مي گفت.1

حمران
ــراغ حمران را از او گرفت.  ــد. حضرت س بکیر بن اعین در ایام حج  بر امام صادق وارد ش
ــته به حج  بیاید با آنکه شوق شدیدي داشت که به حضور شما  ــال نتوانس بکیر گفت: امس
ــرفیاب شود، لکن به شما سالم رساند. حضرت فرمود: بر تو و بر او سالم باد... حمران  ش

مؤمن است و از اهل بهشت مي باشد.2
چهار نفر از نیکان

امام صادق علیه السالم درباره چهار نفر از یاران وشاگردان خود فرمود: استوانه هاي زمین 
ــلم، برید بن معاویه، لیث  بن البختري مرادي  و پرچمهاي دین چهار نفرند: محمد بن مس

و زرارة بن اعین.3
همچنین درباره این چهار نفر فرمود: همانا یاران پدرم افتخار ما هستند چه در حیات و چه 
ــلم، لیث مرادي و برید عجلي مي باشند. قیام  ــان که آنها زراره، محمد بن مس پس از مرگش
ــتازان پیشتازانند و آنان مقربان  ــتي با آنانند، آنها پیش کنندگان به عدل و داد و صدق و راس

درگاه حق تعالي مي باشند.4
ب(انس با شاگردان

ــاگردان و یاران خود را دوست مي داشت و به هنگام دیدارشان  ــالم ش امام صادق علیه الس
ــادماني از آن حضرت دیده شد. اینها  ــادي و خوشحالي مي کرد و بارها این سرور و ش ش

نمونه هایي از آن است:
ــد،  ــتاد و او را طلبید. چون وارد ش ــخصي را به دنبال ابوحمزه فرس روزي آن حضرت ش
ــو را مي بینم قلبم آرام  ــتریح اذا رایتک.5  اي ابوحمزه وقتي که ت ــرت فرمود: اني الس حض

مي شود.
 یاران و شاگردان آن حضرت در کوفه معرفت  بسیار باالیي نسبت  به امام داشته اند و بدین 
جهت  حضرت نیز متقاباًل از حضور آنها شاد مي گشته و اگر روزي یکي از آنها را نمي دیده 
است، وي را مورد تفقد قراد مي داده است و نسبت  به برخي افراد همانند ابوحمزه، تقاضا 

مي کنند تا به حضورشان شرفیاب شود.

3. قمی,شیخ عباس,منتهی اآلمال,ج 2,ص 179.
2 . شاگردان مکتب ائمه,ج1,ص 261.

3. نجاشی,الرجال,ص 239.
4. قمی,شیخ عباس,منتهی اآلمال,ج2,ص 167.

5.  شاگردان مکتب ائمه,ص 100.
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ج(اجازه سخن
با اینکه در بسیاري از موارد هیبت امام صادق علیه السالم به هیچ کس اجازه نمي داد تا به 
ــاگردان امام به  ــخن گفتن در محضر آن حضرت را بدهد و تمام یاران و ش خود جرئت  س
گوش جان سپرده بودند اما این امام بود که به برخي از یاران دستور مي داد تا سخن گویند.

ــت که عده اي در محضر آن حضرت مناظره و گفتگو مي کردند و حمران  ــده اس روایت ش
بن اعین ساکت  بود. حضرت به او فرمود: اي حمران چرا تو ساکتي و سخن نمي گویي؟

حمران گفت: اي آقاي من! سوگند یاد کرده ام که در مجلسي که شما در آنجا حضور دارید 
هرگز سخن نگویم. حضرت فرمود: من به تو اذن دادم، حال سخن بگو.1

د(بهره گیري از افراد توانا و آموزش در حین کار
ــاگردان خود، برخي از آنها را  ــالم با ارزیابي قابلیتها و توانمندیهاي ش امام صادق علیه الس
ــخ به سؤاالت و گفتگوهاي علمي پرورش داده  ــائل و پیشآمدها و پاس براي پاره اي از مس
بود. مثاًل در مباحث کالم و مباحث اعتقادي به ویژه مسائل امامت، زبدگاني همانند حمران 
ــالم و محمد بن النعمان احول و قیس ماصر و هشام بن الحکم و  ــام بن س بن اعین و هش

غیر آنها را تربیت کرده بود و به موقع از آنها استفاده مي کرد.
ــالم بودم که مردي از اهل شام بر  یونس بن یعقوب گوید: در خدمت امام صادق علیه الس
آن حضرت وارد شد و اظهار داشت من مردي هستم صاحب کالم و فقه و فرایض; اکنون 
آمده ام تا با یارانت  بحث و گفتگو و مناظره کنم. حضرت فرمود: این علم کالمي که تو از 

آن دم مي زني از کالم رسول خداست  یا ساخته ذهن خود تست؟
مرد گفت: بخشي از کالم رسول خدا و بخشي از خودم است. امام فرمود: پس تو شریک 
ــیده است؟ گفت: نه.  ــتي؟ گفت: نه. حضرت فرمود: پس به تو وحي رس ــول خدا هس رس
ــت از پیامبر واجب  ــان گونه که اطاع ــت هم ــرت فرمود: پس اطاعت تو واجب اس حض

مي باشد؟ گفت: نه.
ــت که پیش از  ــرد و فرمود: اي یونس! این مردي اس ــود که حضرت به من رو ک ــا ب اینج
ــت. سپس فرمود: اي یونس اگر کالم را خوب  ــخن گوید خود را محکوم کرده اس آنکه س
ــي جاي حسرت است ولي ما از شما  ــتي، با او مناظره مي کردي. یونس گفت: بس  مي دانس
ــخن مرا  ــنیدیم که از کالم نهي کردید... حضرت فرمود: من گفتم واي بر مردمي که س ش

ترک گویند و به سوي آنچه که خود مي خواهند بروند.
ــان کالم را مي یابي; آنها  ــاني از صاحب ــه کس ــرون رو و ببین چ ــود: اکنون بی ــپس فرم س
ــن النعمان احول و  ــن اعین و محمد ب ــرون رفتم و حمران ب ــن بیاور. گوید: بی ــزد م  را ن

1.سفینه البحار,ج 1,ص 334.
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ــالم و قیس بن ماصر را دیدم، که همه آنها از متکلمین بودند. پس آنها را به  ــام بن س هش
ــر خود را از خیمه بیرون  ــتیم، آن حضرت س حضور امام بردم وقتي که در چادر امام نشس
برده بود، گویا انتظار کسي را مي کشید. نگاهمان به شتر سواري افتاد که از دور نمایان بود. 

حضرت فرمود: سوگند به خداي کعبه هشام است که مي آید.
ــیار او را دوست مي داشت.  ــت که امام بس ــام مردي از اوالد عقیل اس ما خیال کردیم هش
ــام بن الحکم که در آن روز جواني بود و تازه مو بر صورتش بیرون آمده بود  ناگهان هش
از در وارد شد. امام پس از خوش آمد گویي، جایي براي او باز کرد و فرمود: ناصرنا بقلبه 
و لسانه و یده. سپس به حمران فرمود: با مرد شامي سخن بگو. حمران سخن را آغاز کرد 
و در گفتگوي خود بر او غالب شد. سپس به ابوجعفر احول فرمود: اي طاقي با او مناظره 
ــامي سخن گفت و بر او غالب گشت. آنگاه هشام بن سالم  ــتور امام با ش کن. او نیز به دس
ــت. سپس به قیس ماصر دستور  را فرمود و او نیز به بحث و گفتگو پرداخت و غالب گش
سخن داد و در پایان در حالي که از طرز سخن گفتن آنان و چیرگي شان بر شامي خوشنود 

بود و تبسم مي کرد، به او گفت  با این جوان )هشام بن الحکم( گفتگو کن.1
ه(تقدیر از تالشهاي علمي

نیز به سلیمان بن خالد فرمود: هیچ کس احادیث پدرم را زنده نکرد مگر زراره و ابوبصیر 
و لیث مرادي و محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلي و... ; اینان حافظان دین و امناي 

پدرم بر حالل و حرام خدا هستند.2
و(ارجاع مردم به شاگردان خود

از دیگر نشانه هاي روابط بسیار خوب امام و شاگردان خود آن است که بسیاري از مردم را 
که دور از مدینه به سر مي بردند و دسترسي به آن حضرت نداشتند، به برخي از شاگردان 
عالم و فقیه خود که پاسخگوي نیازهاي دیني و اعتقادي مردم بودند ارجاع مي داد; مثاًل به 
فیض بن مختار فرمود: هر وقت خواستي بر حدیث ما دست بیابي، آن را از این شخص که 

اینجا نشسته است  بگیر; و با دست  خود به زراره بن اعین اشاره فرمود.
ــا مي شود به برخي  ــالم گفته بود بس ــعیب عقرقوقي که به امام جعفر صادق علیه الس به ش
ــیم؟ فرمود: بر تو باد بر اسدي یعني  ــائل نیاز پیدا مي کنیم; آنها را از چه کسي بپرس از مس

ابوبصیر. 3

1.  شیخ مفید,االرشاد,ص 261.
2. تنقیح المقال,ج1,ص 165.

3. قمی,شیخ عباس,منتهی اآلمال,ج 2,ص171.
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نتیجه گیری
ــالم( این بود که همه را به جاي خود نشاند و با  ــته امام صادق )علیه الس  از خدمات برجس
منطق مستدل آسماني و با برهان علمي و از روي مباني صحیح علم و عقل و خرد بر همه 
ثابت نمود که علم با دین دو حقیقت نیست و تضاد ندارد و مغایرتي در عمل پیدا نمي کند 
بلکه علم و دین مؤید یکدیگر هستند.  فلسفه و علوم طبیعي و ریاضي و هندسي و عقلي 
و منطقي نه تنها با دین اسالم مخالفت و تضادي ندارد بلکه ضرورت پیوستگي دارد مانند 
شناخت قبله که محتاج تاریخ و جغرافیا و ریاضیات و هندسه است و با ندانستن این علم 

شناخت قبله در اطراف دنیا مشکل مي نماید.  
دین و علم با هم پیوسته و متالزم یکدیگرند.امام صادق )ع( روش عقاید را براساس منطق 
ــفه ملل و نحل درس مي داد. علماي مسیحي در مجمع علمي پادشاهي لندن در چند  وفلس
قرن پیش گفتند دین مانع تحقیقات علمي نیست و امام جعفرصادق )ع( در نیمه اول قرن 
ــه تحقیقات علمي و انتقادات را آزاد اعالم فرمود و بنیان نهاد و تا هر کس هر  دوم مدرس
عقیده اي دارد روي آن بحث کند و دین و حقایق بهتر شناخته شود.  امام با استدالل علمي 
و منطقي از راه تاکتیک خود به تربیت شاگردانی همت گمارد که هر کدام سرآمد بوده اند.
ــه گیري و انزوا به مخالفت برخواست و  در همان عصر امام صادق )ع( با رهبانیت و گوش
فرمود انسان نمي تواند حساب خود را از حساب جامعه جدا نماید زیرا انسان مدني بالطبع 
ــد و حوایج خود را با یکدیگر برآورند و  ــت و مدني بودن مالزمه دارد که با جمع باش اس

معاش اجتماعي را تأمین نمایند.  
آنچه از مکتب جعفري و دانش و بینش آن به دست مي آید این است که امام جعفرصادق 
)ع( در تمام این مدت و این کمیت و کیفیت نفرموده من چنین مي گویم و نظرم و تئوري 
ــدرش نقل کرد و او از پدرش  ــنیدم و او از پ ــت.  بلکه فرموده من از پدرم ش ــن این اس م
ــراقیه الهیه  ــید پس منبع این همه علوم وحي و افاضات اش تا پیغمبر خدا و زبان وحي رس
ــیله پاکترین نفوس تربیت شده و مصون از خطا است. از امتیازات مکتب  ــت که به وس اس
جعفري این است که علم را با عمل و تقوي را با فضل و فضیلت آمیخته و آموخته است 
ــیم که  ــلین بود و مکتبي را در دنیا نمي شناس او وارث علوم اولین و آخرین از انبیاء و مرس

مانند مکتب جعفري حاوي این همه علوم و این همه فضیلت و تقوي باشد. 
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14.نجاشی,احمد بن علی,)1407 ق(,الرجال,قم:جامعه مدرسین.
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ویژگی های مدیر اسالمی از منظر امام جعفر صادق )ع(
وحید بنیسی 1

مریم بیگی2

چکیده:
ــت؛ زیرا از روزی که بشر پا به عرصه  بحث درباره مدیریت از دیرباز مورد توجه بوده اس
ــه مدیریت و  ــاک نهاد و با خانواده و قوم و قبیله زندگی اجتماعی را آغاز نمود، اندیش خ

سرپرستی همان مجموعه کوچک را در ذهن خود پروراند.
ــازمان های بزرگ  ــان امروز نیز که علوم، تکنولوژی و دانش پیش رفت نموده و س در جه
ــئله، چگونگی اداره ی مجموعه های  ــت، مهم ترین مس صنعتی و تولیدی به وجود آمده اس

عظیم انسانی است.
ــی رود و  ــش م ــی اداری پی ــمت بی عدالت ــه س ــر روز ب ــان ه ــو جه ــک س ــروزه از ی ام
ــت با  ــت، لذا الزم اس ــده اس ــو، مدیریت به فنی پیچیده و تکنیکی تبدیل ش ــر س از دیگ
ــالم و نظام مند  ــت س ــنت و... مدیری ــاب و س ــتفاده از کت ــالمی و با اس ــای اس ــه پوی فق
ــت. ــه ی طریق نیس ــدون ارائ ــوردی، ب ــالم در هیچ م ــرا اس ــود؛ زی ــه ش ــالمی ارائ  اس

1. دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان -اصفهان 
2. دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان- اصفهان
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مدیریت منحصر به اداره زندگی مادی نیست، بلکه در امور مذهبی و معنوی هم ضرورت 
ــتاد، و ایشان با این که  ــبحان مدیرانی چون انبیا را برای هدایت مردم فرس دارد؛ خداوند س
ــتند، در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم موفق بودند و  بیش تر داعیه معنوی داش

جوامع خود را به سوی رشد و تکامل و پویایی سوق می دادند.
واژگان کلیدی:مدیریت اسالم ،امام جعفر صادق )ع(

مقدمه:
ــاز و از زمانی که آدمی پا به عرصه جهان نهاد و زندگی جمعی و گروهی را آغاز  ــر ب از دی
کرد، فکر سرپرستی و مدیریت در اذهان پرورش یافت، تا جایی که امروزه تحقق اهداف 
ــیله ی افراد  ــازمان و چگونگی اداره ی آن به وس ــته به مدیریت آن س ــازمانی وابس هر س
شایسته و مجرب می باشد. البته مدیریت به اداره زندگی مادي منحصر نمی شود، بلکه در 
ــتاد  امور معنوی هم ضرورت دارد. خداوند مدیرانی چون انبیاء را برای هدایت مردم فرس
ــتند، در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم  و انان با اینکه بیش تر داعیه معنوی داش
موفق بودند و جوامع خود را به سوی رشد و تکامل و پویایی سوق می دادند. در ضرورت 
مدیریت حضرت علی )ع( می فرماید: والی ظالم و غاصب بهتراست از فتنه و آشوبی که 

تداوم یابد )درایتی، 1378، ص464(.
بیان مسئله:

ــت که هر یک با توجه به زمینه های کاری از  ــده اس از مدیریت تعاریف متعددی ارائه ش
ــت ولی جامع ترین تعاریف و مفاهیم دانشمندان بر این  دیدگاه های خاصی برخوردار اس
ــیله دیگران با هماهنگ  ــود که مدیریت: "هنر انجام دادن امور به وس محور خالصه می ش
سازی و استفاده صحیح از منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف است")عالقه بند، 
ــت:  ــهید مطهری مدیریت را اینگونه تعریف کرده اس 1385،ص 10(. همچنین آیت اهلل ش
ــانی و به کار  ــامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انس ــیج کردن و بهتر س "فن بهتر بس
بردن آنها")ابراهیمی، 1375،به نقل از نصیری:1388،ص55(. و منظور از مدیریت اسالمی 
ــوی واقع)نصیری،  ــی دادن جمع و فرد از بعد مادی و معنوی به س ــت از: تعال عبارت اس

1388،ص40(.
ویژگی مدیر اسالمی ازدیدگاه امام جعفر صادق :

1- توجه به کرامت انسانی زیر دست  
حضرت صادق علیه السالم فرمود: هر که مؤ منی را خوار شمارد چه )آن مؤ من ( مستمند 
باشد یا غیر مستمند، پیوسته خدای عزوجل او را خوار و دشمن دارد تا آنگاه که از خوار 
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شمردن آن مؤ من برگردد.)اصول کافی جلد 4 صفحه 52(.
2- توجه به نیت عمل 

ــت بلکه عمل  ــتر اس ــالم( : ارزش و فضیلت نیت از عمل به آن بیش  امام صادق )علیه الس
ــت خداوند در قرآن فرموده : هر کس مطابق نیت خود عمل  خود جلوه و ظهور نیت اس

می کند. )الحدیث جلد 3 صفحه 233(.
3-  تاکید بر رضایت خدا در نتیجه امور  

 امام صادق )علیه السالم( فرمودند : مردی شرف یاب محضر رسول اکرم )صلي اهلل علیه 
ــول اهلل به من سفارشی به فرما و دستوری بده حضرت به او  ــد عرض کرد یا رس و آله( ش
ــتور پذیر هستی تا به تو سفارش کنم ؟ و این سوال را سه بار تکرار فرمود  فرمود : آیا دس
و مرد در خواست کننده در هر سه نوبت جواب داد بلی یا رسول اهلل . آنگاه پیغمبر )صلي 
اهلل علیه و آله( فرمود سفارش من به تو این است که هر وقت خواستی برای انجام کاری 
تصمیم بگیری قبال به عاقبت آن کار فکر کن و نتیجه اش را در نظر بیاور اگر دیدی  حق 
و شایسته است اقدام کن و اگر ناشایست و بر خالف حق بود از انجام آن  کار خودداری 

بنما(  الحدیث جلد 3 صفحه 225(.
4- داشتن ایمان و ارتباط با خداوند

ــوی خلق استوار  این مدیریت اصل بر اصالح رابطه مدیر با خداوند، رابطه ای از حق به س
است و مدیر همه چیز را از این  منظر می نگرد و بر مبنای آن به اداره امور می پردازد.سنت 
الهی  این گونه است که هر اندازه رابطه میان انسان و خدا اصالح شود به  همان اندازه رابطه 
انسان با عالم اصالح می شود و انسان به هر مرتبه ای که در اصطالح رابطه خود دست یابد 
به تناسب  همان مرتبه به توان اداره عالم می رسد و به اندازه تقوای الهیش توان  اداره می یابد.
ــت. میان»عبودیت«و»ربوبیت«رابطه ای  ــع مراتب قرب الهی و بندگی حق اس این توان تاب
مستقیم وجود دارد.انسان  به میزانی که در مسیر عبودیت گام برمی دارد در ساحت ربوبیت 
 باال می رود،هر چه از خود می گذرد به توانایی های بیشتری می رسد و مالک امور می شود.
ــاس و ذات آن ربوبیت  ــت  که اس ــام صادق)ع(می فرماید:»بندگی)حقیقی(جوهره ای اس ام
ــت پس آنچه از مقام عبودیت کم و ناپیدا شود در مقام ربوبیت پیدا و هویدا می شود و  اس
هر مقداری  که از مراتب صفات ربوبیت مخفی و پوشیده شود در مراحل عبودیت جلوه گر 

و آشکار شود.«)مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه،ص 453-454(
5- داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم

ــت  ــف و رحم ــب  لط ــه موج ــه 159 می فرماید:«ب ــوره آل عمران،آی ــم س ــرآن کری در ق
ــت پراکنده  ــودی از پیرامون ــخت دل  ب ــدی که اگر تندخو و س ــان نرم دل ش ــی برایش  اله
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ــورت کن.« ــان  آمرزش بخواه و در کار با آنان مش ــدند پس از آن درگذر و برایش  می ش
ــان در هدایت و  ــن گونه توصیف می کند که ایش ــبحان پیامبر اکرم)ص( را ای ــد س خداون
ــته به  ــت که توانس ــی و مالیمت و مدارا برخوردار بوده اس ــردم از نرم ــری و اداره م رهب
ــد کمال را فراهم نماید. ــکالت  عدیده جامعه را رفع و زمینه رش ــیله آن موانع و مش  وس
»نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مؤثرتری است و بهترین اجتماع،آن اجتماعی 
است که با نیروی محبت اداره شود. محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم 
ــم و مردم،عالقه و محبت زمامدار عامل بزرگی برای ثبات و ادامه حیات  حکومت  به زعی
است،تا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند 
و مردم را افراد منضبط و قانونی تربیت کند ولو این که عدالت و مساوات را در آن اجتماع  
برقرار کند.مردم آنگاه قانونی خواهند بود که از زمامدارشان عالقه  ببینند و این عالقه هاست 
 که مردم را به پیروی و اطاعت می کشاند« )مرتضی مطهری،جاذبه و دافعه علی)ع(62 61)
نظام هستی بر اساس رحمت،برنامه ریزی شده و بر اساس  رحمت اداره می شود،پیامبر)ص(
نیز پیام آور رحمت و محبت  است.»و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم«)سوره  
انبیاء،107(و جامعه را با قدرت رحمت و محبت اداره کرد و مردم را به سوی کمال سوق 
داد.زیرا محبت بهترین عامل برای  اصالح و اداره و رهبری و هدایت مردم است.به همین 
ــورا و آیه 47 سوره سبا دوستی  اهل بیت خود  ــوره ش دلیل پیامبر اکرم)ص(طبق آیه 23 س
ــازترین عامل در تربیت امت  ــالت خویش قرار می دهد،زیرا دوستی آنان  کارس را مزد رس
ــار نیاورید.آیا  ــه عماربن احوص می فرماید:»بر مردم فش ــت امام صادق)ع(ب حضرتش اس
نمی دانی که حکومت داری و روش اداره امور بنی امیه  به زور شمشیر و فشار و ستم بود 
ولی حکومت داری و روش اداره مدیری که سعه صدر دارد اهل تدبر و عاقبت اندیش بوده 

و ظاهربین نیست و نسبت به  همه انصاف دارد
ــن معاشرت و پاکدامنی و کوشش است پس کاری  امور ما به نرمی و متانت و تقیه و حس
ــلکی که دارید رغبت پیدا کنند«)وسائل الشیعه، ج 7،ص  ــما و مس کنید که مردم به دین ش

)430
6- داشتن صبر و شکیبایی در برخورد با مسائل

یکی دیگر از مهم ترین صفاتی که در مدیریت ضروری است؛ بردباری و شکیبایی است که 
بدون آن کار انجام نمی شود.از امام  حسن)ع(سؤال شد که بردباری چیست؟حضرت فرمود: 
ــم و اختیار خود داشتن«)تحف العقول،158(.در مدیریت الهی،خشم به  »فرو خوردن خش
ــیله تحقیر و ترساندن  ــائل شخصی و وس ــود و هرگز برای  مس موقع و به جا اعمال می ش
مردم نیست،بلکه فقط برای احیاء دین خدا و برداشتن مانع هدایت مردم است.یکی دیگر 
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ــعه صدر حاصل می شود انصاف داشتن است. ــایه س از ضروریات مدیریت که فقط در س
ــی که سعه صدر ندارند و تنگ نظر است  نمی تواند عدالت و راستی و صداقت داشته  کس
ــر المؤمنین علی)ع( در  ــتقامت نماید.امی ــاق حق کند و برای حق اس ــد،نمی تواند احق باش
ــد:»در مورد حق خدا و حقوق مردم و  ــتر)نهج البالغه،نامه 53(می فرمای عهدنامه مالک اش
ــخص خویش و خاندانت و کسانی  از مردم که به آنان مهر می ورزی،انصاف را رعایت  ش
کن،اگر چنین کسی که شایستگی و توانایی های الزم را برای  پذیرفتن مسئولیت دارد نباید 
خود را کنار بکشد نکنی ستم کرده ای و هر که به بندگان خدا ستم کند،خدا به جای  بندگان 

خود با او درافتد«
امام صادق)ع(می فرماید:رسول خدا)ص(نگاه های خود را میان اصحابش تقسیم می کرد.به 

این و آن به طور مساوی  می نگریست.
امیر المؤمنین علی)ع(در نهج البالغه نامه 46 به یکی  از کارگزاران خود می فرماید:»در نگاه 
ــاوات را رعایت کن تا زورمندان در تبعیض طمع  ــاره و تحیت و درود میان  مردم مس و اش
نورزند و ضعیفان از عدالت تو ناامید نشوند«.همه این ها در سایه سعه  صدر است،زیرا عدم 
ــار و رفتار،توان مدیر را در اداره  ــبکی گفت آرامش اضطراب در اداره امور و همین طور س
ــور از بین برده و هیبت  او را به ذلت مبدل می کند.عدالت برای تأمین آرامش و اطمینان   ام
دل هاست و اگر در جامعه ای عدالت نباشد افراد آن احساس امنیت  و آسایش نخواهد کرد 
و در نتیجه دچار وحشت می شوند و دل های وحشت زده هرگز به نظام وحشت زا گرایش 
ــجاد)ع(در بیان حقوق متقابل والی و رعیت،مدیر و حاکم و مردم و ملت  نمی یابند. امام س
می فرماید:»حق مردم بر والی آن است که والی باید بداند این نعمت،یک آزمایش است که 
خداوند سبحان به او دیگر مسئولین داده است.لذا باید عدالت را درباره مردم رعایت کند 
ــد و از نادانی های بعضی بگذرد و فورا مبادرت به  ــبت به آنها مانند پدر مهربان باش و نس
عقوبت آنها نکند«)من ال یحضره الفقیه؛ج 2،ش  3214(.امیر المؤمنین علی)ع(به محمد بن 
ــی بکر)تحف العقول، 119(می فرماید:»با مردم به نرمی و مالیمت رفتار کن و همه را به   اب
ــمار و میان  مردم به عدالت رفتار  ــم نگاه کن و خویش و بیگانه را در حق برابر ش یک چش

کن و داد را میان آنان بر پا دار.«
7- داشتن شایستگی و لیاقت در انجام کار

ــپردن کارها  ــته و بالیاقت و س ــائل مدیریت،انتخاب فرد شایس یکی دیگر از مهم ترین مس
ــی که می خواهد مسئولیتی را بپذیرد باید شایستگی های الزم برای  ــت یعنی کس به آنان اس
ــد.در قرآن کریم سوره بقره آیه 124 می فرماید خداوند سبحان  ــئولیت را داشته باش آن مس
ــردم منصوب نمود.به  ــوایی م ــیار به مقام  پیش ــرت ابراهیم را پس از آزمایش های بس حض
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ــد نه از روی گفتار و حرف،زیرا در  ــتگی افراد باید از روی  عملکردشان باش عالوه شایس
ــکار می کند.هم چنین در آیات  ــان صفات واقعی خویش را آش ــت که انس میدان عمل  اس
ــتگی طالوت برای مدیریت و  ــوره بقره خداوند»علم«و»قدرت«را دلیل  شایس 246-247 س
فرماندهی قوم می دانند.در سوره  نساء آیه 58 نیز می فرماید:»خداوند به شما امر می کند که 
ــپارید و چون میان مردم داوری می کنید،به عدالت  داوری کنید.«از  امانت ها را به اهلش بس
ــامل  ــت که ش ظاهر آیه مذکور چنین برمی آید که مفهوم  »االمانات«در آیه مفهومی عام اس
ــای خداوند بر بندگانش اعم   ــم  از مالی و غیر مالی میان مردم و امانت ه ــه امانت ها،اع هم
ــود. ــی و امانت های الهی که بر عهده زمام داران  است،می ش ــایر اوامر و نواه از قرآن و س
ــت الهی و زمام داران  موظفند حقوق رعیت را ادا کنند و  ــوایی نیز امانتی اس رهبری و پیش
ــازند و با آنان از سر لطف و مهربانی رفتار کنند و بر اساس  عدالت را میان مردم جاری س
ــالم آنان را رهبری و حقوق آنان را از صدقات و غنائم بپردازند. پس  ــریعت  اس دین و ش
ــنگین،باید به اهلش سپرده  شود.کسانی که بدون داشتن  ــت س وقتی مدیریت هم امانتی اس
ــه اداره کارها را به  ــور قرار می گیرند و یا آنان ک ــگاه اداره  ام ــتگی های الزم در جای شایس
ــتگی های الزم هستند،می سپارند مرتکب باالترین خیانت ها می شوند که  افرادی فاقد شایس

بدون شک مایه هالکت خود و دیگران شده و در دنیا و آخرت مغضوبند.
امام صادق)ع(می فرماید:»سزاوار نیست  که مؤمن خود را ذلیل کند.سؤال شد چگونه خود 
ــائل  ــت. )وس را ذلیل می کند؟ فرمود پذیرفتن کاری که در عهده و طاقت و توانایی او نیس
ــتگی  و توانایی های الزم را برای  ــوی دیگر کسی که شایس ــیعه،ج 11،ص 425(.از س الش
ــذارد کاری معطل مانده و  ــد و نباید بگ ــئولیت دارد نباید خود را کنار بکش ــن مس پذیرفت
ــالم و جامعه اسالمی و مسلمانان شود.مدیر باید کسی باشد که کارهای   خطری متوجه اس
بزرگ و مهم،او را درمانده نکند و کار بسیار،مسائل و مشکالت،او را خسته و آشفته نسازد.

8- ریاست طلب و خودکامه نبودن
ــی حق قدرت طلبی و خودمحوری  ندارد و حق ندارند از سر  ــالمی و حق،کس در نظام اس
نفسانیت و به دلخواه خود رفتار کند.در نظام اسالمی مدیران خواستار سلطه و تجبر نبوده 
ــنیدن حق و عدل نمی هراسند و خود را  ــندند و از ش و رفتار تصنعی و ریاکارانه را نمی پس
باالتر و برتر از دیگران نمی دانند.نزد آنان کسانی جای دارند و ارزشمندند که در گفتن حق 
ــئولیتی را از دید مسئول باالتر نباید  ــتند و حق را یاری رفتار هیچ مس صریح تر از همه هس
پنهان بماند،بر کارها باید نظارتی دقیق  صورت گیردمی کنند،و افراد تملق گو و چاپلوس و 

بله قربان گو نزد آنان جایی  ندارند.
ــانی گردن فرازی یا خودکامگی نکرد مگر به سبب ذلت  امام صادق)ع(می فرماید: »هیچ انس
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و حقارتی که در درونش دارد«)کافی،ج 2،312(

نتیجه گیری 
ــان ها؛تالش می کنند تا  پرورش یافتگان مکتب وحی،امانتداران واالترین امانت ها یعنی انس
ــده اند،هدایت کنند و این راه را با مدیریتی الهی که  آنان را به مقصدی که برای آن خلق  ش
مدیریت بر قلب ها که مدیریتی عقالنی و بر اساس پیوند و ارتباط بر قلب هاست می توان طی 
ــت،اداره امور بر استکبار،استبداد،  نمود،زیرا در مدیریت بر بدن ها که  مدیریتی غیر الهی اس
استخفاف،ارعاب و ترس،خودنمایی و فضل فروشی،و ایجاد ابهت دروغین و دوری کردن 
ــتوار است.این مدیریت زمانی  توانمند است و کارآیی دارد که از آفات خراب کننده دل  اس
ــدت دوری کند.در غیر این صورت نمی تواند درست عمل کند. بدین ترتیب  و قلب به  ش
در نظام اسالمی،مدیریت،با ایمان و ارتباط با حضرت  حق آزاد می شود و از همان جا هم 
ــالمی،جامعه ای رشید و بالنده،با افرادی بصیر،آگاه،دانا،  حرکت به سوی جامعه الهی و اس
خدوم،خیرخواه،ایثارگر،مؤمن،صالح و در یک کلمه بنده خداوند نضج می گیرد.با متخلف 
ــت که  ــدن  چنین اخالقی در کار و در مدیریت اس ــدن مدیر به اخالق الهی و حاکم ش ش
ــتعدادهای عالی  بشری و  ــود،و همه اس نه فقط کار کردن  لذت بخش که عین عبادت می ش
تمامی توان او در راستای رشد و کمال و سیر إلی ا...قرار می گیرد و همه آحاد مردم دست 
به دست هم می دهند ویده واحده  می شوند و با عشق و عالقه،برای پیاده کردن برنامه ها و 
پیشرفت  کارها و آبادی دنیایشان تالش می کنند و بدین ترتیب دنیای  دیگرشان را هم آباد 
می کنند.از همه این ها مهم تر کسب رضا و خشنودی خالق است که موجب بارش رحمت 
و برکات الهی  می شود.چیزی که هر کس و در هر رده شغلی و باالخص مدیران  باید بدانند 
و باور کنند این است که اوال اولین ناظر و کسی که در همه حال ناضر و شاهد و حاکم بر 
او و پرسش کننده از اوست، خداوند متعال است که»آیا او ندانست خداوند می بیند«)سوره  
ــت بلکه فرصتی  ــگی  نیس علق،آیه 14(،دوما بداند که این موقعیت برای او دائمی و همیش
ــده که از آن؛با خدمت به  بندگان خدا برای تقرب الهی استفاده کند  ــت که به او داده ش اس
ــردم می گردانیم که مقام اهل ایمان با امتحان معلوم   ــن روزگار را با اختالف،میان م که»...ای
ــما مؤمنان هر که ثابت در دین است را گواه دیگران کند و خدا ستمکاران را  ــود تا از ش ش
ــوره آل عمران،آیه 140(. عالوه بر این ها خداوند می فرماید اگر در راه  ــت ندارد«)س دوس
خدا تالش و کوشش  نکنید،ما کسانی را می آوریم که در راه او و به خاطر او کار و تالش  
ــدا متقین را وارثان و  ــت دارد و خ ــت دارند و خدا هم آنان را دوس ــد و او را دوس می کنن
ــتورات الهی و پیروی از معصومین)ع(که  ــان زمین قرار می دهد. پس با عمل به دس حاکم
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ــتند نه تنها زمینه این  سعادت را می توانیم  ــوه و الگو برای ما هس به  فرموده خدا بهترین اس
فراهم کنیم بلکه مبلغان خوبی برای مکتب  اسالم شده و رضای خالق را در سایه رضایت 
بندگانش به دست  آورده و نام نیکی هم از خود بر جای می گذاریم،که این نام نیک  است 
که همیشه زنده می ماند. خالصه این که مدیر الیق و شایسته از دیدگاه اسالم حداقل  باید 
ــته باشد:ایمان و ارتباط با خداوند،مهر و عطوفت نسبت به مردم،سعه  این ویژگی ها را داش
صدر،صبر و شکیبایی در برخورد با مسائل،شایستگی و لیاقت در انجام امور،ریاست طلبی 
ــئولیت خواهی،مراقبت و نظارت، مشورت با افراد  و خودکامه  نبودن،تفویض اختیار و مس
ــته،وفای به عهد،عدم احتجاب و احتراز از فاصله گرفتن از مردم،عدم سوء  صالح و شایس
ــتفاده خود و وابستگان  از امکانات،داشتن روحیه انتقادپذیری،برقراری عدالت،قضاوت   اس

و داوری بر اساس حق و عدالت.

منابع:
خسروي، محمود )1378(، مالکهاي انتخاب و انتصاب نیروي انساني در مدیریت اسالمي 
با تاکید بر نهج البالغه، پایان نامه کارشناسي ارشد، رشته معارف اسالمي و مدیریت، تهران: 

دانشگاه امام صادق)ع(.
درایتی ،مصطفی )1378(، تصنیف غررالحکم، ص 464.

عالقه بند، علی، )1385(، مدیریت عمومی، انتشارات روان، ص 10.
ــارات فیض  ــرح نهج البالغه، تهران: انتش ــی نقی)1374(، ترجمه و ش ــالم، عل فیض االس

االسالم .
ــیعه،إلی تحصیل  مسائل الشریعه،به تصحیح و  ــن الحر العاملی،وسائل الش محمد بن الحس

تحقیق و تذبیل عبد الرحیم الربانی  شیرازی،دار الحیا التراث العربی،بیروت
ــه االعلمی   ــاح الحقیقه،موسس ــریعه و مفت ــاح الش ــن)1400 ه.ق( مصب ــوی، حس مصطف

المطبوعات،بیروت. ،انتشارات قلم،1363 ش.
مطهری،مرتضی)1341(،»جاذبه و دافه علی علیه السالم«،انتشارات  حسینیه ارشاد،تهران،

نصیری )1388( ،نگاهی به مدیریت اسالمی، همدان، انتشارات نشر روز اندیش، ص 101.
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فنون مباحثه از منظر  امام صادق )ع(
مریم بیگی1

وحید بنیسی2

چکیده:
ــتند که  ــان معرفت و گنجینه های حکمت الهی هس ــمه های جوش امامان معصوم)ع( چش
ــن  ــانی خود روش ــوی علم را با پرتو افش ــدنی فراس  چون چراغی پر فروغ و خاموش نش
ــه ها و افکار منّور خود تاریکی های جهل را از بین برده و در هر  می کنند. آنان با اندیش

زمان امید حق ستیزان را نومید می ساختند.
با اندکی تأّمل در زندگانی امام جعفر صادق)ع( روشن می شود که قرآن در سیره و سخن 
ــی روزمّره خود را با آیات قرآن آن چنان  ــته و زندگ آن امام بزرگوار جایگاه ویژه ای داش

آمیخته بود که در تمام ابعاد پرتو افشانی می کرد.
ــی و فرهنگی خاصی  ــاط علم ــور و نش ــال امامت با برکتش ش امام صادق)ع( طی 34 س
ــابقه بوده است. وی در  ــترش داد که در تاریخ زندگی بشر کم س ــالمی گس در جامعه اس
ــد باطل را بکوبد و  ــت تا عقای ــارزه با همه جریانات فکری به مخالفت برخاس ــدان مب  می
ــنگان حقیقت هدیه  ــالمی را به تش ــه های منحرف را اصالح کند و عقاید ناب اس اندیش

1. دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
2.  دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان



192

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــانیت، مورد خشم دستگاه غاصب عباسی  ــرانجام این بزرگ مرد تاریخ انس نماید. ولی س
قرار گرفت، زیرا هرگز منصور را خوش نمی آمد که شاهد پیشرفت علمی و شهرت روز 
افزون امام باشد. او ترس آن را داشت که شاید روزی امام کرسی خالفت را از زیر پایش 
ــد و حکومتش را واژگون سازد، بنابراین در پی ضربه زدن به وجود مبارک آن  بیرون بکش

حضرت بود تا این که سرانجام با انگور زهرآگین امام صادق)ع( را به شهادت رساند.
واژگان کلیدی: امام صادق)ع( ، تربیت اسالمی،

مقدمه: 
ــان، بر هیچ خردمندي پوشیده نیست و  ــگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگي انس نقش ش
ــه تعلیم و تربیت صحیح  ــت، چرا ک ــون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته اس  تاکن
مي تواند فرد را به اوج ارزشها برساند و اگر غلط افتد، وي را به سقوط کشاند، زیرا آدمي 
ــت و به تدریج با تعلیم و تربیت  در آغاز والدتش فاقد علم و ادراک و تربیت و کمال اس
مستقیم و غیر مستقیم، استعدادهاي بالقوه او به فعلیت مي رسد و رشد و تکامل مي یابد، 
ئًا َوَجَعَل  ــیْ َهاتُِکْم اَل تَْعَلُموَن َش ُ أَْخَرَجُکم مِّن بُُطوِن أُمَّ چنانچه قرآن مجید مي فرماید: “ َواهللَّ

ْمَع َواأْلَبَْصاَر َواأْلَفْئَِدَة لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن"      لَُکُم السَّ
ــتید و  ــرون آورد، در حالي که هیچ نمي دانس ــکم مادرانتان بی ــما را از ش ــد ش ""و خداون
ــن رو مکتب  ــید". از ای ــکرگزار باش ــدگان و دلها قرار داد، تا ش ــما گوش و دی ــراي ش  ب
اسالم براي تربیت، در تمام مراحل و مقاطع زندگي ) حتي  قبل از والدت و حین تولد و 
ــیرخوارگي و غیره(، دستورهاي ویژه اي داده است تا انسان از کودکي در کانون  دوران ش
ــب و الزم را  ــن، معلم و فرهنگ محیط، تعلیم و تربیت مناس ــواده و در آغوش والدی خان
ــاني آماده شود و پرورش یابد. از این رو شکوفایي  ببیند و براي مراحل عالیتر زندگي انس
ــاني مبتني بر تعلیم و تربیت است و انسان و وصولش  ــهاي واالي انس ــتعدادها و ارزش اس
ــگاه،  ــگاه حوزه و دانش ــت )پژوهش به کمال نهایي، همه مرهون تعلیم و تربیت صحیح اس

  .)1392
ــتن مربي و راهنماي آگاه، صادق و دلسوز، شرطي الزم و  ــاني، داش ــیر تکامل انس در مس
اساسي است. آن کس که مي خواهد دیگران را هدایت کند خود باید ره یافته باشد. عالوه 
ــوزي، تنها با درنظر گرفتن مصالح واقعي رهرو، او را در نیل  بر آن، باید با صداقت و دلس
به کمال حقیقي هدایت و دستگیري کند. یافتن چنین استاد، راهبر و رهنمایي، همیشه یکي 
از دغدغه هاي مهم رهروان راه حقیقت و جویندگان طریقت بوده است. بي شک معصومان 
علیهم السالم موفق ترین مربیان و سیره قولي و عملي آنها مطمئن  ترین الگو براي والدین 
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در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. 
در میان ائمه ی معصومین، امام جعفر صادق )ع( جایگاه ویژه ای دارند زیرا که عمده ترین 
ــت و مذهب شیعه به این دلیل به مذهب  ــان منسوب اس ــیعی به ایش احادیث و روایات ش
ــده است. بر این اساس بررسی سیره و سخنان آن امام همام و استنباط  ــهور ش جعفری مش
و استخراج اهداف و روش های تربیتی از آنها دارای اهمیت ویژه ای است؛ لذا این  مقاله 
بر آن است تا نکاتي از سیره تعلیم و تربیت امام صادق )ع( را در تربیت کودک و نوجوان 

یادآوري کند و گامي، هر چند ناچیز، در ترویج معارف اهل  بیت  بردارد.
علم امام صادق )ع( و اقدامات وي

ــتفاده از علم بي   ــیده، اس آنچه به دوره امامت  حضرت امام صادق)ع( ویژگي خاصي بخش
کران امامت، تربیت دانش طلبان و بنیان گذاري  فکري و علمي مذهب تشیع است و ایشان 

را مغز متفکر جهان شیعه مي نامند. در این باره چهار موضوع قابل توجه است:
الف- دانش امام:  

شیخ مفید مي نویسد؛ آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کرده اند که به  تمام شهرها منتشر 
شده و کران تا کران جهان را فرا گرفته است و از احدي از علماي اهل  بیت علیهم السالم 
ــده. اصحاب  ــت  به این اندازه که از آن حضرت نقل ش ــده اس این مقدار احادیث نقل  نش
ــان  به چهار  ــان گردآورده و عددش حدیث، راویان آن حضرت را با اختالف آرا و مذاهبش
ــکار بر امامت آن  حضرت ظاهر شده که دلها را  ــانه هاي آش ــیده و آن قدر نش هزار تن رس

روشن و زبان مخالفان را از ایراد شبهه الل کرده است.
ــر آن حضرت که منجر به حرکت علمي و پایه ریزي  نهضت علمي  ــاي عص ب- ویژگي ه

شد: 
ــي بود که  انواع تضییق ها و  ــر امام صادق )ع( همزمان با دو حکومت  مرواني و عباس عص
ــد، بارها او رابدون آن که جرمي مرتکب شود، به تبعید  ــارها بر آن حضرت وارد مي ش فش
مي  بردند. امام با وجود آزارهاي موسمي اموي و عباسي از هرنوع فرصتي استفاده مي کرد 
ــته بودن راه هاي  تا نهضت علمي خود را به راه اندازد و دلیل عمده رویکرد حضرت، بس
ــر راه خود بردارند.  دیگر بود. خلفا در صدد بودند با کوچکترین بهانه اي حضرت  را از س
لذا منصور مي گفت: جعفربن محمد مثل استخواني در گلو است که نه مي  توان  فرو برد و 
نه مي توان بیرون افکند. برهمین اساس خلفا در صدد بودند ولو به صورت توطئه، حضرت 

را گرفتار و در نهایت  شهید کنند. 
ج- اولویت ها در نهضت علمي: 

ایشان با کوششی خستگی ناپذیر و شبانه روزی در مدت سی سال آیین اسالم و روح پیامبر 
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و والیت علی را زنده کرد و مکتب جعفری را پایه نهاد. اگر چه تمام امامان علیهماالسالم 
ــدار همین مکتب و آیین بودند، ولی موقعیت علمی او، به خصوص در آن موقعی که  پاس
ــر آثار خود می پرداختند،  ــوفان همه ی مذاهب و ادیان آزادانه به نش علما و حکما و فیلس
ــدرس علمی در مدینه و  ــکیل م ــالم افتاد. امام با تش ــن قرعه به نام امام صادق علیه الس ای
عراق و تربیت چندین هزار شاگرد و محّدث و مفّسر و خطیب و حکیم، آنچه را که باید 
ــت، پرده برداشت؛ به طوری که دشمن  می آموخت، آموخت و از آنچه باید پرده برمی داش
و دوست و مخالف و موافق به سرشار بودن علم و کمال، تقوی، تعالی فکر، قدرت نظر، 
ــت امام بر ترویج و  ــرار می کردند. لذا اولویت در نهض ــی و مکتب واالی او اق ــت عال هّم

شکوفایی فرهنگ دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات و رفع التقاط شکل گرفت. 
د- شیوه ها و اهداف و نتایج این نهضت علمي

1. تربیت راویان: از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالنی توسط حکام اموی، 
ــاس نیاز شدید به نقل روایات و سخن پیامبر صلی اهلل و علیه و آله، امیرمومنان علیه  احس
ــالم را وامی داشت به تربیت راویان در ابعاد مختلف آن روی آورد.  ــالم، امام علیه الس الس
لذا اینک از آن امام در هر زمینه ای روایت وجود دارد و این است راز نامیده شدن مذهب 
ــیر، فقه، تاریخ،  ــری - راویان با فرا گرفتن هزاران حدیث درعلومی چون تفس ــه – جعف ب
مواعظ، اخالق، کالم، طب، شیمی و… سدی در برابر انحرافات ایجاد کردند. امام صادق 
ــالم می فرمود: ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرده است. پس آن  علیه الس

ها را از من روایت کنید.
ــاد خزائن اطالعات )راویان( که منابع  ــت مبلغان و مناظره کنندگان: عالوه بر ایج 2- تربی
خبری موثق تلقی می شدند، حضرت به ایجاد شبکه ای از شاگردان ویژه همت گمارد تا 
ــبهات را از چهره  ــه دومین هدف خود یعنی زدودن اختالط و التقاط همت گمارند و ش ب
دین بزدایند. هشام بن حکم، هشام بن سالم، قیس، مؤمن الطاق، محمد بن نعمان، حمران 

بن اعین و… از این دست شاگردان مبلغ هستند. 
ــت اصولی، برای رفع انحرافات  ــا انحرافات ویژه: امام عالوه بر آن دو حرک ــورد ب 3. برخ
ویژه نیزمی کوشید، مانند آنچه از مرام ابوحنیفه در عراق گریبان شیعیان را گرفته بود، یعنی 
ــت های جاهالنه و قرائتهای سلیقه ای از دین نیز در مکتب  مذهب قیاس. مبارزه با برداش
ــیر اصلی، به صورت  ــت و حضرت عالوه بر حرکت کلی و مس امام جایگاه ویژه ای داش

موردی با این انحرافات مبارزه می کرد.
ــدي فرهنگ مذهبي جعفر صادق در این بود که از چهار رکن آن فرهنگ فقط  ــز نیرومن رم
یک رکن آن را مذهب تشکیل مي داد و سه رکن دیگر عبارت بود از ادب، علم و عرفان. 
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در تاریخ جهان سابقه ندارد که ادب و علم، در هیچ مکتب مذهبي به اندازه فرهنگ مذهبي 
جعفر صادق اهمیت داشته باشد. جعفر صادق )ع( مي دانست و مي گفت که یک مؤمن، 
ــد. ایشان مي گفتند  ــود باید از علم و ادب برخوردار باش براي اینکه داراي ایمان متقین بش
ایمان یک فرد عامي، سطحي و بدون ریشه است. او بمناسبت عامي بودن نمي تواند بفهمد 
که به چه ایمان دارد و براي چه ایمان دارد و چون ایمانش داراي ریشه نیست ممکن است 
روزي ایمان را از دست بدهد اما آن مؤمن که از ادب و علم برخوردار مي باشد چون مي 
ــود. امام  ــت ایمانش متزلزل نمي ش داند به چه و براي چه ایمان دارد تا روزي که زنده اس
ــت که  ــان گفته اند که "ادب جامه ایس جعفر صادق )ع( تعریف جامعي از ادب دارند، ایش
بر آنچه مي گویند و مي نویسند مي پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالبتر 
جلوه کند". نظریه دیگر ایشان راجع به ادب این است که " ادب ممکن است علمي نباشد 
ــت.  ــا علم بدون ادب وجود ندارد" که تعاریفي جامع و موجز از ارتباط ادب و علم اس ام
امام صادق )ع( از جمله افراد نادر بودند که به ادب و علم هر دو عالقه داشتند. باالي سر 
ــان در محلي که براي تدریس نشسته بودند این بیت نوشته شده بوده : یتیم آن نیست  ایش
ــد. ایشان مي دانستند که در  ــت که از علم و ادب بي بهره باش که پدرش مرده بلکه آن اس
جامعه اي که افراد آن ادیب و عالم باشند، تجاوز به حقوق دیگران، بندرت دیده مي شود 
و اگر همه از ادب و علم برخوردار بشوند روابط افراد در تمام قسمت ها تسهیل مي گردد. 
ــان فراگرفتن علم و ادب را از واجبات بشمار مي آورند و واضح است که از واجبات  ایش

دیني نیست بلکه از واجبات زندگي فردي و اجتماعي مسلمین بشمار مي آید.  
ــراي اینکه آن بنا  ــیعه را آباد و محکم کرد و ب ــر صادق بناي فرهنگ مذهبي ش ــام جعف ام
ــه باقي باشد و کسي نتواند آن را ویران نماید، ارکان چهارگانه آن را تقویت نمود و  همیش
ــه رکن مذهب و ادب و علم سعي بسیار کرد و آنقدر کوشید تا  بخصوص براي تقویت س
اینکه نیمه اول قرن دوم هجري قمري که دوره تدریس ایشان بود، در دنیاي اسالمي آغاز 
ــان به تنهایي محرک ادب و علم نشد اما به  ــعه ادب و علم گردید و گرچه ایش دوره توس

تنهایي قدم به پیش نهادند و دیگران از ایشان سرمشق گرفتند. 
ارشاد و تعلیم افراد از منظر امام صادق )ع(

1. تأثیرات گفتاري و رفتاري انسانها بر یکدیگر
بدون شک، همه انسان ها در زندگي اجتماعي خود به صورت هاي گوناگون، بر یکدیگر 
ــتر این تأثیرات از راه گفتار است، و درصد  آثاري مطلوب یا غیر مطلوب مي گذارند. بیش
کم تري نیز از راه رفتار مي باشد. تأثیر گفتاري انسانها بر یکدیگر گاهي به صورت تعلیم 
و تعلم جلوه مي کند و رابطه بین معلم و متعلم را مي سازد، خواه به صورت تعلیم و تعلم 
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رسمي باشد و خواه غیر رسمي. البته دایره تعلیم و تربیت بسیار گسترده است و به اشکال 
بسیار متنوعي مي تواند صورت پذیرد. از اَشکال آن دعوت، ارشاد، تبلیغ و امر به معروف 

و نهي از منکر است.
2. ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار

امام صادق )ع( بیان مي دارند که انسان در مقام راهنمایي دیگران، باید به ظرفیت مخاطب 
ــته باشد. نباید همه مطالب را یک جا به مخاطب منتقل کرد. ممکن است فردي  توجه داش
ظرفیت پذیرش این حجم از مطالب را نداشته باشد عالوه بر این، برخي از موضوعات از 
جمله معارف بلند درباره توحید یا مقامات انبیاء )علیهم السالم( و اولیا است که همه کس 
توان درک آن را ندارد. این نوع مطالب، از جمله اسرار محسوب مي شوند که نباید به همه 
ــأله در مورد کتاب و نوشته نیز  ــود. این مس کس گفت، و گرنه موجب گمراهي آنها مي ش
ــت؛ همه چیز را نباید در هر کتابی نوشت، و گرنه ممکن است موجب انحراف  صادق اس

برخی از مردم شود یا مطابق معنای عامیانه و عرفی تفسیر گردد؛
3. "اسرار" یا گفتار بیرون از حد تحمل

ــت و چیزهایي را به  ــنونده را در نظر داش ــاد و تعلیم و تربیت باید ظرفیت ش در مقام ارش
ــنونده صالحیت شنیدنش را ندارد از "اسرار"  او گفت که صالحیت آن را دارد. آنچه را ش
است. و آن حضرت در فرمایشات خود به عبداهلل بن جندب، کساني را که روش صحیحي 
در ارشاد دیگران دارند به صورت تلویحي، تعریف کردند و کساني که اسرار ائمه )علیهم 
السالم( را فاش مي کنند نکوهش گردیده اند. و در روایتي امام صادق مي فرمایند؛  َرِحَم 
ــته از شیعیان ما را( که چراغ و  ــراجًا و َمناراً؛ خداوند رحمت کند )آن دس ُ قومًا کانوا ِس اهللَّ

راهنمایی برای دور و نزدیک بودند.
4. توافق گفتار با کردار؛ شرط اصلي تأثیر گفتار

ــاد و تعلیم دیگران، به خصوص در تربیت و تبلیغ مذهب  از دیگر نکاتی که در مقام ارش
ــت که رفتار و گفتارمان با هم توافق داشته  ــیم این اس ــته باش صحیح، باید بدان توجه داش
ــوزاند و  ــد. »نور« به آرامی و مالیمت در دیگران اثر می گذارد، در حالی که »نار« می س باش
ــاد و هدایت دیگران، باید مثل نور بود، نه نار. نباید طوری  ــت. در مقام ارش آزار دهنده اس
ــود، نباید با تندی و خشونت برخورد نماییم،  ــنونده اذیت ش حرف بزنیم که مخاطب و ش
ــالم( در  ــنونده اثر کند. امام صادق)علیه الس باید با مالیمت رفتار کنیم تا حرف حق در ش
ــم و َمْجُهودِ طاَقتِهِم؛ آنان )نه با زبان تنها  ــه حدیث می فرمایند: کانوا ُدعاتًا اِلینا بَاعمالِه ادام

بلکه( با اعمالشان و نهایت توانشان مردم را به سوی ما دعوت می کنند. 
ــانی  ــان به صورت تلویحی، از کس ــالم( در بخش دیگری از سخنانش امام صادق)علیه الس
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ــالم( هدایت کنند اما کارشان نتیجه  ــوی ائّمه اطهار)علیهم الس که می خواهند مردم را به س
منفی دارد، نکوهش می کنند: لیَس َکَمْن یُذیُع اَسراَرنا؛ نه مانند کسانی که اسرار ما را فاش 
ــیوه ای صحیح، مردم را به راه درست رهنمون  ــانی به جای آن  که به ش می کنند. چنین کس
ــالم(، از هدایت آنها جلوگیری می نمایند.  ــرار اهل  بیت )علیهم الس ــای اس ــوند، با افش ش
ــیم که رفتارمان در دیگران اثر مطلوب داشته باشد و  ــیم و بکوش بنابراین، باید مراقب باش

موجب هدایت آنان گردد نه آن  که خدای ناکرده آنان را به گمراهی بیفکند. 
دانشگاهی به وسعت تاریخ

ــرایط بسیار خوبی جهت نقل روایات، برگزاری جلسات تدریس،  در زمان امام صادق ، ش
ــکیل مناظره در مکانهای مختلف مخصوصا مکانهای اجتماع مسلمانان مانند مساجد،  و تش
ــیار کاسته شده و قدرت مرکزی آنان  ــم حج و... به وجود آمده بود. خفقان اموی بس موس
ــکیل حکومت عباسی مشغول سرکوب مخالفان  رو به اضمحالل بود. بنی عباس نیز با تش
نظامی خود بودند و کسی مانع تشکیل جلسات بحث و تدریس امام نمی شد. لذا شرایطی 
برای امام صادق علیه الّسالم فراهم آمد که تقریبا برای هیچ کدام از ائمه هدی فراهم نبود. 
لذا امام صادق تنها کسی است که به تشکیل حوزه درسی و جلسات مناظره بسیار گسترده، 
ــیعی مبادرت می ورزد. کسانی که در جلسات درس امام  ــاگردان و نشر تفکر ش تربیت ش
ــای دور می آمدند و هر گاه  ــد، دانش طلبان و راویانی بودند که از جاه ــور می یافتن حض
مراقبت و کنترل حکومتها برطرف می شد، کوفه، بصره، واسط، و حجاز نیز نخبگان خود 
ــت .) االمام الصادق و المذاهب  ــیل می داش را به مدینه و به محضر درس   امام صادق گس

االربعة(
انواع مناظرات

مناظرات امام صادق علیه الّسالم را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد.
1. از نظر تعداد

الف . مناظرات فردی : در این گونه مناظرات، در طرف مقابل امام صادق علیه الّسالم، یک 
فرد به احتجاج می نشست .

ــالم  ــن گونه مناظرات، در طرف مقابل امام صادق علیه الّس ــرات گروهی: در ای ب . مناظ
چندین نفر برای مناظره حاضر بودند.

ــردم، خصوصا در اجتماعات مذهبی  ــیاری از مناظرات امام صادق در بین توده های م بس
چون مناسک حج و... برگزار می گردید.

2. از نظر بحث و استدالل
ــتدالالت و بحثهای متفاوت دو طرفه به پایان می  الف . مناظراتی که از آغاز تا پایان با اس
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رسید.
ب . مناظراتی که حضرت بیشتر در مقام پاسخ گویی به سؤاالت مخالفین بوده و استدالالت 

کمتر در قالب دو طرفه جریان می یافت .
3. از نظر نتیجه

الف . مناظراتی که پس از استدالل و گفت و شنود، به ایمان آوردِن فرد مقابل می انجامید.
ــده منجر  ــراد مناظره کنن ــان آوردن فرد یااف ــه ایم ــتدالل ب ــه پس از اس ــی ک  ب. مناظرات

نمی شد
شیوه های ورود به بحث

ــان به روشنی گواه این مطلب است که  ــیوه بحث ها و گفتارهای حضرت با دیگر اندیش ش
ایشان پیوسته از ارایه جمالت به منظور اسکات فرد مقابل، امتناع می ورزیدند. حضرت در 
استدالالت از مقدمات یقینی استفاده می کرد. القای روح آزاد اندیشی به منظور سرسپاری به 
حرف حق و تعمیم هرچه بیشتر مطالب و مباحث در قلب افراد، از روش های ایشان است.

1. پرسش از دلیل مّدعا و اقرار گرفتن از متن کامل اّدعا 
ــود که حضرت به یک مرتبه  ــالم دیده می ش ــیاری از مناظرات امام صادق علیه الّس در بس
ــروع بحث ، خود مجددا آن را بازگو  ــنیدن ادعای طرف مقابل اکتفا نکرده و قبل از ش ش
نموده اند و با گرفتن اقرار ادعا، از وی تقاضای دلیل می نمودند که در این صورت زمینه 

تغییر راءی طرف مقابل از بین می رود.
2. اهتمام به دلیل و برهان 

امام صادق علیه الّسالم اهتمام خاصی به آوردن دلیل و برهان داشتند و این امر در بسیاری 
از مناظراتشان کامال مشهود است

شیوه مناظرات امام صادق علیه الّسالم
ــجایای بی  ــریت بود که با فضایل و س ــالم آموزگار بزرگ بش امام جعفر صادق علیه الّس
مانند مظهر اعالی شرف و کمال انسانی به شمار می رفت . بر این وجود عظیم و شگرف 
بشری ، در آشفته ترین اعصار تاریخ اسالمی و در هنگامه بحران ها، انقالب های سیاسی 
، اختالف ها، و آشفتگی های فکری و مذهبی وظیفه ای الهی محّول بود و او در بحبوحه 
ــت ،  ــی را که بر عهده داش ــمار، امر مقدس ــکالت بی ش حوادث گوناگون و علیرغم مش
ــگفتی ماند. وی بر تاریخ حیات  ــه در حیرت و ش چنان پیش   برد که در آن ، عقل و اندیش
ــت و نفوذ تعلیمات وی در  ــالم ، تاءثیری جاودانه گذاش ــی و علمی و معنوی اس اجتماع

سراسر این شئون آشکار است .
ــالم قرار داد و مکتب او همان  افاضات فکری ، علمی و اقتصادی وی ، بر پایه احکام اس
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ــت نبی اکرم صّلی اهلّل علیه و آله پی ریزی شد و امیر  ــالوده اش به دس ــت که ش مکتبی اس
ــالم در آن به آموزگاری پرداخت ، لیکن وسعت آموزشهای جعفر  المؤمنین علی علیه الّس
ــش   وی در پیراستن حقیقت اسالم از آنچه به ناروا بر این  ــالم و کوش بن محمد علیه الّس
ــمانی بسته بودند، موجب شد که مکتب اصیل افکار و عقاید اسالمی ، به نام بلند  آیین آس
او موسوم گردد و طریقه حّقه ای که شیعه امامیه ، یعنی معتقدان و پیروان آن مکتب اصیل 

در پیش دارند، ))طریقه جعفری (( نامیده شود.
ــالمی بر روی دانشهای گوناگون گشوده  ــو دروازه های قلمرو اس در عصری که از یک س
ــوی دیگر جنجال مکتبداران عقاید و مذهب سازان مختلف بلند بود، مکتب  ــده و از س ش
ــادات و راهنمونی های ))امام جعفر صادق ((موجودیت و اعتباری بی مانند  ــیع با ارش تش

یافت.
ــتین  ــوای راس ــایی ، بزرگی ، وقار و مکارم اخالق این پیش رتبه علمی ، مقام زهد و پارس
ــتگی به مکتب  ــد، پیوس در میان هم عصرانش زبانزد خاص و عام بود و چنان که گفته ش
ــمار می رفت که جمعی از بانیان مذاهب  فضیلت وی تا آنجا مایه مباهات و افتخار به ش
ــاگردی و نقل حدیث از او می  ــاب ش و صاحبان مکاتب دیگر نیز اعتبار خویش را به حس

نهادند.
امام صادق ، جعفر بن محّمد علیه الّسالم در هنگام بحث و استدالل ، به مّدعی مجال اقامه 
ــنید،  ــتوده می ش ــخنان باطل و ناس برهان و اثبات حجت می داد و در این میان هر چند س
ــد و کالم مّدعی را قطع نمی کرد، بلکه پس از پایان گفتار وی ، لب به  ــمگین نمی ش خش
ــتدالل می پرداخت و وی را به حجت خویش  ــود و در رّد گفتار او به اس ــخن می گش س

ملزم می کرد.
با بررسی و تحلیل مناظرات امام صادق با دیگر اندیشان ، شیوه های مختلف آن حضرت 
در مناظراتشان استنباط شده که در این قسمت هر شیوه با ذکر نمونه ای از بحث ها، ارائه 

خواهد شد
1. دعوت به توحید و اثبات وجود خدا

همه انبیا و اولیای الهی به بیان توحید اهتمام داشتند. ساده ترین طریق درس   توحید همان 
است که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده و آن ، پی بردن به مؤ ثر از راه آثار، از مصنوع 

به صانع ، و از مخلوق به خالق است .
آنجا که می فرماید:

ــهم حتّی یتبیّن لهم اءنّه الحّق اءو لم یکف بربّک اءنّه  ــنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی اءنفس س
علی کّل شی ء شهید)فصلت(



200

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

به زودی آیات خود را در بیرون و درونشان به ایشان می نمایانیم تا آن که بر آنان آشکار 
شود که آن حّق است ، آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است .

امام صادق علیه الّسالم نیز به دلیل توسعه دولت اسالمی به ویژه در علوم طبیعی ، توحید 
ــبک دعوت به توحید در مکتب امام جعفر  را از همین راه به مردم تعلیم نمود. بنابراین س

صادق همان روش تعلیم قرآن است که اکثریت آن را درک می نمایند.
امام صادق در تعلیمات توحیدی خود فرمودند: اگر مردم اهمیت و ارزش   خداشناسی را 
ــناختند، چشم از آثار او برنمی داشتند. اگر مردم فضیلت توحید را در می یافتند، از  می ش
این زندگی دنیا چشم می پوشیدند و دنیا با تمام متاع خود در نظر آنها کوچک می نمود، 
آنقدر که برای آن قدمی برنمی داشتند و تمام نعمت های دنیا را با یک لحظه معرفت خدا 
ــتند لذتی می  ــه نمی کردند، و هرگاه به آثار الهی و آیات حق در این دنیا می نگریس مقابل
بردند که در هیچ مرتبه ای وجود نداشت مگر در روضات بهشت ؛ آن هم با اولیای خدا.

امام صادق علیه الّسالم در ادامه چنین می فرمایند:
اّن معرفة اهلّل عّز و جّل اءنس من کّل وحشة و صاحب من کّل وحدة و نور من کّل ظلمة 

و قوة من کّل ضعف و شفاء من کّل سقم
معرفت خدا و شناختن او، جّل و عال، انیس هر وحشتی ، دوست و همنشین هر تنهایی ، 
و نور هر ظلمت و تاریکی ، قوت و نیروی هر ضعف و ناتوانی ، و شفای هر گونه مرض 

است.
امام صادق علیه الّسالم در تعلیماتش به مفضل بن عمر در حضور زنادقه ، از راه شناخت 
، آگاهی ، تفکر، و تدبر در نباتات ، جمادات ، حیوانات ، و انسان و علم به تکامل وی و 
آثار نفسانی او، با توجه به این که این همه آثار را نمی توان بدون مؤ ثر و این نظم را بدون 

مدبّر و حکیم خالق دانا شناخت ، توحید را تعلیم می نماید.
بنیاد مکتب جعفری بر پایه توحید، ایمان به مبداء و معاد و مبانی علمی بود. لذا استدالل ها 
و براهین عقلی بسیاری را به کار برد و برای احتجاج در مورد مبانی توحید از طب و نجوم 
و... که پایه های خداشناسی است ، سخن به میان کشید. درباره بسیاری از آیات قرآن کریم 
نیز تفسیرهایی را بیان نمودند. با توجه به این که از سرچشمه وحی و الهام سیراب می شد 

و ارشاد و هدایت افراد بشر را به عهده داشت ، آیات قرآن کریم را نیز تفسیر می نمود.
2. پاسخ کوتاه و مستدل

ــؤ االت مختلفی که در طول مناظرات  ــتدل ، به س ــخی کوتاه و مس گاهی حضرت با پاس
پرسیده می شد، سؤ ال کننده را قانع و مجاب می نمود. 

ــتداللی قاطع به او  ــؤ االت و اّدعاهای افراد گوش می داد و بعد با اس حضرت کامال به س



201

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

پاسخ می داد. گاهی سؤ االت طوالنی بودند.
ــتادگی در برابر تهاجم فرهنگهای بیگانه و مقابله  ــب برای ایس برخورداری از موضع مناس
ــتدالل های عقلی قوی و استوار می طلبد. قبل از هر چیز، الزم است یافته های  با آنها، اس
مخاطب ارزیابی گردد و نسبت به یافته های یقینی و آگاهی های مشکوک وی ، آگاهی به 
ــکوکات ادامه یابد. اگر مناظره کننده بتواند  ــت آید و بحث و گفت و گو در قلمرو مش دس
ــکوکات را آسیب پذیر سازد و میزان آنها را کاهش دهد، به آماده کردن زمینه پیروزی  مش

دست یافته است .
امام صادق علیه الّسالم در موارد بسیاری از مناظرات ، از استدالل های عقلی استوار، برای 
ــتفاده می کردند. ایشان در ارائه استدالالت  ــیب پذیر کردن مشکوکات طرف مقابل اس آس
خود برای قانع کردن طرف مقابل ، تدّرج داشتند. به این صورت که پس از مقدمه چینی ، 
شخص را از مرحله انکار به مرحله شک آورده و حاصل آن چنین است که امام در موارد 

زیادی به مخاطب می فرماید: چرا شما بر آنچه ندیده اید، حکم صادر می کنید؟
ــتدالل در مقابل یک فرد طبیعی ، داللت ذاتی مصنوعات و افعال الهی بر وجود  طریق اس
ــل و هر بنایی داللت ذاتی بر بنّا  ــد؛ چرا که هر فعلی داللت ذاتی بر فاع ــدگار می باش آفری
ــت های سرسخت معاصر ائمه علیهم الّسالم،  دارد. در مقابل همین منطق بود که ماتریالیس
اظهار عجز می کردند و سر تسلیم فرود می آوردند. ))ابن ابی العوجاء(( درباره امام صادق 

می گوید:
او را ملکی دیدم که هر گاه بخواهد متجسم و متسجد می شود... به اندازه ای آثار قدرت 
ــان دهد و با هر  خدا را که من در خود می یافتم بیان کرد که نزدیک بود خدا را به من نش

که سخن گفتم ، مرعوب نگردیدم ؛ چنان که در محضر وی مرعوب شدم .
4. ایجاد صورتهای مختلف برای مّدعای فرد مقابل )سبر و تقسیم () التعریفات(

ــاد مختلف ، احکام  ــا مطلبی که از جنبه ها و ابع ــئله ی ــالم اگر با مس امام صادق علیه الّس
ــد، پس از شنیدن ادعای خصم ، در اّولین سخنان خود  متعددی پیدا می کرد مواجه می ش
اّدعای فرد مقابل را به صورت ها و احتماالت مختلف تقسیم می نمود و با تجزیه و تحلیل 
دقیق ، آن را باطل می کرد. از این شیوه به عنوان روش استداللی ))سبر و تقسیم (( سخن 

به میان می آید. 
حضرت امام صادق علیه الّسالم ضمن گفت و گوهایش با گروههای مختلف با استفاده از 
واژه های مؤ دبانه و احترام آمیز آنها را مورد خطاب قرار می داد. مثال هنگامی که زندیقی 
از مصر برای مناظره با حضرت به مدینه و بعد از آن به مّکه آمده بود، حضرت او را چنین 
ــر؛ ای برادر اهل مصر(( و نتیجه مناظره وی با امام این  ــاب می کند: ))یا اخا اهل مص خط
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بود که زندیق ایمان آورد و امام نیز یکی از اصحاب خود به نام هشام بن حکم را ماءمور 
تعلیم آداب و شرایع اسالم به او نمود.) االحتجاج(

ــرایط کلی اخالقی نیز برخوردار بود که به پاره ای  عالوه بر این مناظرات امام صادق از ش
از آنها اشاره می شود:

1. سعه صدر
2. برخورد هدایتی و دلسوزانه

3. شنیدن کامل ادعا
4. عدم خود ستایی هنگام غلبه

5. رعایت ادب و احترام
6. باطل کردن مّدعای فرد با استفاده از کالم وی

برای باطل کردن مدعای خصم ، از دو طریق می توان عمل نمود:
ــخن طرف مقابل واقع شود به کنایه از چیزی که حکم خاصی از آن اثبات  1. صفتی در س

گردیده و شخص آن حکم را برای غیر آن شی ء اثبات نماید.
2. حمل لفظی که در سخن دیگری آمده برخالف مراد و منظور او؛ در صورتی که با ذکر 

متعلق آن َحمل را بپذیرد.
ــده که گفت : ابو شاکر دیصانی گفت : در قرآن آیه ای است  ــام بن حکم روایت ش از هش
ــه ای که می گوید: ))و او  ــت می کند. گفتم : کدام آیه ؟ گفت : آی ــدگاه ما را تقوی ــه دی ک
ــت و در زمین اله است ((. من پاسخش را ندانستم تا به  ــی است که در آسمان اله اس کس
ــالم را از آن آگاه ساختم و امام فرمود: این سخن زندیقی  حج رفتم و امام صادق علیه الّس
ــت ؟ او می  ــتی ، به او بگو نام تو در کوفه چیس ــوی او بازگش ــت ! هرگاه به س خبیث اس
گوید: فالن . بگو نام تو در بصره چیست ؟ او می گوید: فالن و تو بگو پروردگار ما نیز به 
ــود و هم در زمین و هم در دریا. او در همه مکانها  ــمان اِله نامیده می ش اینگونه هم در آس

اِله نامیده می شود.
ــاکر رفتم و آگاهش ساختم . او گفت : این پاسخ از  ــام می گوید: بازگشتم ، نزد ابوش هش

حجاز به اینجا رسیده است .) بحار االنوار(
ــته و او را  ــه ای را بس در این مناظره امام با بهره گیری از کالم خصم ، راه هر گونه مناقش

به عجز می کشاند
7. قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر

ــد، به جای بحث و  ــبهاتی که زنادقه ایجاد می کردن ــالم در برابر ش ــام صادق علیه الّس ام
استدالل های پیچیده ، با طرح سؤ االتی ساده و بیدار کننده ، مخاطب را به عجز می کشاند 
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و این همان چیزی است که در شیوه مناظرات حضرت ابراهیم علیه الّسالم در برخورد با 
نمرود مشاهده شد.

1. گاهی خود حضرت ابتدا از افراد سؤ ال می کرد. هر کس ادعاهایی داشت ، با سؤ االتی 
ــید، آنها را متقاعد می کرد، به جهل خودشان آگاهشان می نمود، و آنها را آماده  که از پرس
ــاخت ؛ یعنی از مرحله انکار به مرحله شک رسیده و در این زمان  ــنیدن حقیقت می س ش

آنها آماده شنیدن حقایق و در نتیجه پذیرفتن آن می شدند.
ــؤ ال می کردند تا خود  ــئولیت هایی که بر عهده افراد بود، س گاهی حضرت در مورد مس
ــنت و سیره ائمه عمل نمی کنند. مثال در برخورد با  ــوند که طبق کتاب ، س افراد متوجه ش
ــمت قضاوت را در حکومت بنی عباس بر عهده  ابن ابی لیلی که از زنادقه متکلم بود و ِس

داشت ، این گونه عمل کرد.) االحتجاج(
ــیدند، سؤ االتی  2. گاهی خود حضرت از افرادی که به قصد مناظره به حضورش   می رس
ــک و بعد از آن  ــتند، بعد از آگاهی یافتن ، به مرحله ش ــید تا آنها که منکر هس را می پرس
ــنیدن حرف حّق برسند. مانند مناظره مرد شامی که به قصد مناظره به  به مرحله آمادگی ش

خدمت حضرت رسیده بود.) االحتجاج(
ــؤ االتی داشت ، پرسش هایی  ــخصی که به نزد او می آمد و س 3. گاهی نیز حضرت از ش
ــاب نماید و عقاید حّقه را  ــخ فرد و ادعایش ، وی را مج ــید تا با توجه به پاس را می پرس

اثبات کند.
4. امام گاهی با سواالتی که از افراد می پرسیدند، آنها را متوجه عقاید توحیدی می کردند

8. تذکر دادن به امور ملموس در زندگی
ــده که گفت : به امام صادق گفته شد: پروردگارت را به چه  ــالم روایت ش ــام بن س از هش
شناختی ؟ حضرت فرمود: به فسخ تصمیم ها و نقض اراده ها؛ تصمیم گرفتم آن را بر هم 

زد، اراده کردم آن را گسست .) بحار االنوار(
ــش و پاسخ با تذکر دادن به امور ملموس   در زندگی  ــالم در این پرس امام صادق علیه الّس

انسان ، بر ربوبیت ))اهلّل (( و حضور تدبیر الهی در حیات بشر استدالل کرده است .
9.  برخورد کوبنده

 امام صادق با ابن ابی لیلی که گفته شده بود قاضی مسلمانان است ، برخورد تندی داشت 
ــد که به چه چیز در بین مردم حکم می کنی ؟  ، به طوری که وقتی حضرت از او می پرس
وی در پاسخ می گوید: با آنچه از رسول خدا و ابوبکر و عمر به من رسیده است . حضرت 
ــالم نفرموده که  ــول صّلی اهلّل علیه و آله در مورد حضرت علی علیه الّس می فرماید: آیا رس
ــت . حضرت می  ــهور اس : اءقضاکم علّی؟ وی می گوید: بله ، این حدیث بین مردم مش



204

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــند که چرا به غیر حکم علی  ــول خدا ببرند و از تو بپرس فرماید: اگر تو را به خدمت رس
مرتضی حکم می کنی ، چه خواهی کرد؟

ــد. وی از  ــتماع این کالم حضرت زرد ش ــد: رنگ ابن ابی لیلی بعد از اس ــی گوی راوی م
ــخنی با او نگوید و من هم در آن مورد سخنی نمی  حضرت می خواهد که در آن مورد س

گویم .) االحتجاج(
بررسی شیوه های امام صادق

از تحلیل و بررسی مناظرات امام صادق علیه الّسالم با گروههای مختلف که درباره عقاید 
ــود که راه امام صادق همان راه قرآن است و  ــتنباط می ش ــالمی صورت گرفته بود، اس اس
روش امام صادق در مناظرات کالمی مانند اهل بیت علیهم الّسالم راهی میانه است ، همان 

طور که قبال نیز بیان شد، حضرت با پیروی از کتاب خدا جدال را دو گونه می دانند:
1. جدال اَحسن و نیکو

2. جدال غیر اَحسن
امام صادق علیه الّسالم اساس مناظرات خود را نیز بر همین پایه نهادند. وی عالوه بر نشر 
علوم در مدینه بارها حلقه درس خود را به کوفه نیز منتقل می کرد که به مانند قلعه و دژی 
مستحکم برای ظهور و انتشار تشیع بود، حضرت درسها را در مسجد کوفه ، در زاویه ای 
که هم اکنون مقام امام صادق نامیده می شود، القاء می کردند و از احوال روات هم معلوم 

می شود که بیشتر آنها اهل کوفه بودند.) اسات و اءبحاث(

نتیجه گیری:
ــهایش را بر وقایع و قضایایی که در آن عصر و زمان اتفاق می  امام صادق دیدگان و گوش
ــناخت تا با آنها برخورد نماید. در غیر این صورت اگر  ــت ، بلکه آنها را کامال ش افتاد نبس
ــکوت می کردند، چگونه نحوه مواجهه با گروههای مختلف  ــائل س امام در مقابل این مس

دشمنان را متوجه می شدیم .
ــفه علم کامل داشت . وی در رّد شبهات  ــبت به فلسفه و راه و روش فالس امام صادق نس
ــته ترین فرد بود. این امر نیز به دلیل احاطه  ــئله هم شایس ، مرجع زمانش بود و در این مس
کامل ایشان به علم بود؛ چرا که او افق وسیعی در معرفت و شناخت داشت و هیچ یک از 

علمای عصرش چنین ویژگی را نداشتند.
بنابراین با مسائلی که در آن زمان علیه اسالم مطرح می کردند، چنین مقابله نمودند که :

ــه احتجاجات گروههای  ــخ گویی ب ــمنی و نیز پاس ــالم به رّد دش 1. امام صادق علیه الّس
مختلف اکتفا نکرد، بلکه سعی نمود تعداد افرادی را در مقابله با آنها، در زمانها و مکانهای 
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دیگر، تربیت و تعلیم نمایند.
2. امام صادق به غالت اجازه نمی داد در مورد او و اهل بیت علیهم الّسالم چیزی بگویند 
ــتاد، آنها را لعن و تکفیر می نمود  که در آنها وجود ندارد. در مقابل آنها با جّدیت می ایس

و از آنها تبری می جست .
ــلوک  ــان خود را از انفصام بین قول و عمل و عقیده و س ــادق اصحاب و راوی ــام ص 3. ام
ــردم را با رفتارتان آموزش دهید نه با  ــت و آنها را نصیحت می کرد که م بر حذر می داش

مواعظ و ارشادات .
بنابراین آنچه از سیره امام صادق نتیجه گرفته می شود به قرار زیر است .

1. ضرورت اطالع از مشکالت عصر و ضرورت رجوع به قرآن و سنت در مواجهه با آن 
مشکالت و نیز ایجاد راه حل هایی که در ضمن آن شریعت و نیز مردم حفظ شوند.

ــه در اثر تفکرات  ــبهات جدید ک ــالمی و مواجهه با انحرافات و ش ــه بر تربیت اس 2. تکی
انحرافی غلط روی می دهد.

3. سعی در تالش در تربیت مبلغین علیه این افکار و در مرحله بعد، نقد این تفکرات .
4. پاالیش نقطه نظرات و افکار خود از تمام مظاهر غلو. این موارد تنها زمانی امکان پذیر 
ــلمانان و به ویژه رهبران آنها، از علما و اندیشمندان ، نسبت به مسئولیت و  ــت که مس اس

وظیفه عمیقی که در مقابل آینده امت دارند، احساس مسئولیت نمایند.
ــش ، برای اثبات وجود خدا از طرق  ــالم در مناظرات و بحث های 5. امام صادق علیه الّس
ــد دعوت می نمود. به این صورت که فطرت های توحیدی آنها  ــف افراد را به توحی مختل

را بیدار می کرد و به آیات و نشانه های پروردگار، استدالل می نمود.
ــوس و به دور از  ــاده عملی و محس ــتدالل های س ــادق نیز همانند قرآن با اس ــام ص 6. ام
پیچیدگی های کالمی و فلسفی ، انسانها را به تفکر وامی داشتند و در این راستا از نزدیک 
ترین امور محسوس ، برای پیمودن کوتاه ترین راه رسیدن به مقصود بهره می جست . به 

همین جهت پاسخهای امام صادق حیرت آور و غیر قابل مناقشه بود.
7. امام صادق برای این که مطلب را به ذهن نزدیک تر کند، مثال می زدند و یا با طرح سؤ 
ال ، مخاطب را به اعتراف می کشاندند و گاهی نیز به آثار و عواقب منفی آن اعتقاد باطل 
اشاره می کردند تا اگر مخاطب قابل هدایت است در قلب او اثر گذارد و اگر اهل عناد و 

لجاج است ، او را به سکوت وادار نماید.
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منابع:
قرآن مجید

آیت اهلل مصباح یزدی ، محمد تقی، پندهای امام صادق علیه السالم به ره جویان صادق ، 
)1383(، جلد اول و دوم، قم: موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی رحمه اهلل، 

االحتجاج ، ج 2، ص 335
االحتجاج ، ج 2، ص 353
االحتجاج ، ج 2، ص 354
االحتجاج ، ج 2، ص 365

االمام الصادق و المذاهب االربعة ، ج 1، ص 338.
االمام جعفر الصادق علیه الّسالم دراسات و اءبحاث ، ص 259.

بحار االنوار، ج 3، ص 223
بحار االنوار، ج 3، ص 49.

حسینی ، سیده فاطمه میرصفی)1390(، شیوه مناظرات انبیا و امام صادق )علیهم السالم(، 
، تهران: امیر کبیر، 290ص

 عبدالقاهر جرجانی التعریفات ، ص 68 
ــالم در آثار عالمه حسن زاده  ــیره امام صادق علیه الس عزیزی، عباس،)1381( فضایل و س

آملی، ، تهران: صاله، چاپ اول،  128 ص
 فصلت ص 53.

ــارده معصوم علیهم  ــاس ، )1377( کلیات منتهی االمال زندگی چه ــیخ عب قمی ، حاج ش
السالم ، جلد اول و دوم ، انتشارات جاویدان، 1204 ص 

کاردان، علی محمد و همکاران، )1386( ، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی ،جلد اول ، 
پزوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: انتشارات سمت، 

مرکز مطالعات اسالمی استراسبورک: ترجمه ذبیح اهلل منصوری، )1381( مغز متفکر جهان 
شیعه امام جعفر صادق )ع(، تهران: بدرقه جاویدان، 503 ص
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گزیده ای از معیارهای گزینش مدیران در مذهب شیعه
نسیم ترابی، آرزو عرفان، معصومه نقدی، نزهت الزمان مشفقی1

چکیده:
انتخاب مدیران و کارگزاران اصلح در هر سازمانی داراي اهمیت بسیار مي باشد. به منظور 
رسیدن به این مهم، معیارهایي وجود دارد تا مدیران و کارگزاران با آن معیارها سنجیده و 
ارزیابي شوند. با توجه به حجیت کالم معصوم )ع(، در این مقاله سعي شده است معیارهاي 
ــده است و ارائه گردد. معیارهاي  ــالمي از منظر امام صادق استخراج ش مدیران جامعه اس
ــت آمده، در دو دستة معیارهاي تخصصي و ارزشي دسته بندي شده است. در حالي  به دس
ــغل داللت دارند، معیارهاي ارزشي به ابعاد  که معیارهاي تخصصي برانجام موفقیت آمیز ش

هنجاري عملکرد مدیران مي پردازد.
کلید واژه ها: امام صادق )ع(، مدیر، معیارهای تخصصی، معیارهای ارزشی.

1. دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
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مقدمه:
ــعادت جامعه میشود، شایستگي و جامع الشرایط بودن مدیران و کارگزاران  آنچه باعث س
ــازمان ها نیز موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و مأموریت هاي  ــت. در س آن جامعه اس
سازماني منوط به وجود داشتن، مدیراني کاردان و الیق مي باشد. از این رو باید معیارهایي 
ــان در نظر گرفته شود. مسلمًا معیارهاي سنجش در هر  ــنجش افراد و انتخاب ایش براي س
جامعه باید متناسب با ارزش ها و جهان بیني آن جامعه تعریف شود. در جهان بیني اسالمي، 
هم این جهان و هم جهان آخرت مورد توجه است و هدف صرفًا تولید بیشتر نیست بلکه 

هدف نهایي تعالي انسان و رسیدن او به جایگاه خلیفه خدا بر روي زمین مي باشد. 
ــب سنجش افراد، سخن  ــالمي، بهترین مرجع براي یافتن معیارهاي مناس  در مدیریت اس
معصومین)ع( مي باشد. سخنان امام صادق)ع(،  یکی از این منابع ارزشمند براي نیل به این 
ــد زیرا سخن آن حضرت به دلیل معصوم بودن ایشان خالي از خطا و لغزش  هدف  میباش
است. در این مقاله سعي شده است معیارهاي مدیران برتر از نظر امام صادق )ع( استخراج 

شده و ارائه گردد. 
ــغل الزم است. این  ــته از معیارها، براي انجام موفقیت آمیز ش معیارهاي تخصصي: این دس
ــت. معیارهایي نظیر  ــترک اس ــالمي و مدیریت غربي مش معیارها معموالً بین مدیریت اس

تقسیم کار، تفکر، بهره گیری از افراد توانا و ...
ــامل مجموعه اي از رفتارهاي قابل قبول جوامع  ــي: این دسته از معیارها ش معیارهاي ارزش
انساني مي -باشد که در اکثر جوامع ممکن است قابل قبول باشد و به نام ارزش هاي جهاني 
ــناخته مي شوند. مانند خداجویی و بندگی خدا، عدالت محوری، زیبایی و آراستگی  نیز ش

ظاهر و  ... )آقاجانی، 1385(. 
1. خصوصیات و معیارهای تخصصی:

1-1. قاطعیت در اجرای عدالت 
اساسا یک مدیر عادل، همزمان با اجرای عدالت در تمام ابعاد آن، ناچار است برای اجرای 
ــاد، فحشا و بی بندوباری،  ــدان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مروجان فس عدالت با مفس

بر همزنندگان عزت و استقالل کشور و سایر موانع عدالت مقابله کند )پاک نیا، 1388(.
آری در سایه مدیریت مدیران عدالت محور، باید اهل تقوا و انسانهای پاکدامن، در آسایش 
ــر برند. به همین سبب، صادق آل  زندگی کنند و خائنان و افراد آلوده دامن در هراس به س
ِ فِی اأْلَْرِض أَفَْضُل مِْن َمَطِر أَْربَعِیَن َصبَاحًا1؛ اجرای یک  ــد)ع( می فرماید: »َحدٌّ یَُقاُم هلِلَّ  محم

1. وسائل الشیعه، ج 28، ص13



209

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

مورد حد برای خدا در زمین بهتر از باریدن چهل روز باران خواهد بود.« )پاک نیا، 1388(.
2-1.تشویق به تفکر

ــالم، جایگاه مهمی دارد. به کارگیری قدرت تعمل  کاربرد روش عقالنی در نظام فکری اس
ــوی پیشرفت و تعالی است.  ــان به س و تفکر، ابزاری برای معرفت صحیح و هدایتگر انس
ــه و تفکر قایل بود  ــیره رفتاری و عملی خود، ارزش واالیی برای اندیش آن حضرت در س
ــاترین سخنان را درباره ارزش تعقل و تفکر در مسائل دینی بیان فرموده  و زیباترین و رس

است )نشریه مشعل(.
3-1.بهره گیری از افراد توانا

ــا و توانمندی های  ــا ارزیابی قابلیت ه ــمان والیت و امامت، ب ــمین اختر تابناک آس شش
شاگردان خود، برخی از آن ها را برای پاسخ به سواالت و گفت و گوهای علمی پرورش 
ــائل امامت، افراد ممتاز و  داده بود. به عنوان مثال، در مباحث اعتقادی و کالم به ویژه مس
برگزیده ای همچون هشام بن سالم، هشام بن حکم، حمران بن اعین و ... را تربیت کرده 

بود و به موقع از آنها استفاده می کرد )نشریه مشعل(.
4-1.ارتباط با نسل جوان

ــالمی، هدایت و تربیت نسل جوان اهمیت ویژه ای دارد. نوجوان، قلبی پاک  در تربیت اس
ــاس و عاطفی دارد. ارزش دادن به شخصیت بهترین شیوه ارتباط با اوست.  و روحی حس
ــتور عمل های آن حضرت برای جوانان و  ــیوه رفتاری امام صادق )ع( با جوانان و دس ش
ــت  ــر اس ــکالت و معضالت این قش نحوه برخورد با آنان، بهترین راهکار برای حل مش

)نشریه مشعل(.
5-1.دور اندیشی

ــل در هر کاری که می خواهد انجام دهد، کاماًل دقت و تأمل می کند و جنبه های  آدم عاق
ــه عاقالنه  ــت، مقایس مثبت و منفی آن را در نظر می گیرد و میان احتمال موفقیت و شکس
ــت  ــنجد که از چه راه باید اقدام کرد و اگر در اوائل و مقدمات کار شکس می کند و می س
ــد و چنانچه در این  ــود، چگونه باید از آن کار دست بکش ــت منصرف ش خورد و خواس
ــتفاده می  ــه ها، خود را وامانده یافت، از نظریات و تجربیات دیگران نیز اس افکار و اندیش
کند. بعد از همه اینها اگر صالح بود، در آن کار اقدام  می کند وگرنه خودداری می نماید 

)حکیم، 1369(.
قِف ِعنَد ُکلِّ اَمٍر َحتّی تَعِرَف َمدَخَلُه مِن َمَخرِجِه، َقبَل اَن تََقَع فیِه َفتَنَدَم1.

1 . تحف، ص 304
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ــی، پیش از آنکه در آن کار اقدام  ــل کن، تا راه ورود و خروج آن را بدان ــر کاری تأم در ه
کنی و پشیمان شوی. 

6-1.تقسیم کار
ــخص مدبر کسی است که برای انجام و اداره امور خویش، برنامه ای تنظیم کند و طبق  ش
آن برنامه عمل نماید. کارها عمومًا به دو دسته تقسیم می شوند: کارهای مهمی که شخصًا 
ــخص در  ــوند و امور دیگر که دخالت ش ــد انجام داد، در غیر این صورت مختل میش بای
ــت. اگر برنامه و تقسیم کار نباشد، مشکل است که انسان بتواند تمام  آنها چندان الزم نیس

کارهایش را به تنهایی انجام دهد و به خوبی به پایان برساند )حکیم، 1369(.
باِشُر کِباَر اُمُورَِک بِنَِسَک، َو کُِل ما َسَفَل اِلی َغیِرَک1.

کارهای بزرگ را، خود انجام ده و کارهای جزئی و کوچک را به دیگران واگذار.
7-1.وقت شناسی

ــب و روز و به طور کلی، سال های عمری که در هر  ــاعت ها و ش وقت یعنی فرصتها؛ س
ــناختن وقت، یعنی اهمیت وقت و آثار درخشان بهره  ــانی قرار می گیرد. ش اختیار هر انس
ــتفاده را در جهت  ــیم و حداکثر اس ــتفاده از وقت را بشناس مندی از وقت و راه صحیح اس
ــیم؛ یعنی به ارزش فوق  ــعادت دنیا و آخرت خود و جامعه، از آن ببریم. وقت را بشناس س
ــم، و از لحظه لحظه آن بهره های  ــت ندهی ــاده آن توجه کنیم و آن را به رایگان از دس الع

جدی بگیریم )عبد دوست ،محمد اجتهادی،1386(. 
امام صادق )ع( فرمود:

لَیَس َشی ٌء أََعزَّ  مِن َقلبَِک َو َوقتَِک2؛
هیچ چیزی عزیزتر از روح و وقت تو نیست.

8-1. شدت عمل
ــیوه  ــتفاده از این ش ــت؟ آیا در همه موارد و به صورت مطلق، اس حد و مرز رفق تا کجاس
توصیه مي شود؟ آیا استفادة حداکثري از نرمش، در همة موارد موجب سوءاستفادة دیگران 

نمي شود؟
در جواب باید گفت: استفاده از نرمش هیچ گاه به صورت مطلق توصیه نمي شود و نباید در 
همة موارد و موقعیت ها مورد استفاده قرار گیرد، بلکه در نظر گرفتن شرایط و موقعیت ها 
ــان به این نیست که همیشه مورد لطف و مرحمت واقع  ــت. اساسًا تکریم انس ضروري اس
ــاني است که با تندي و شدت با او  ــود، بلکه در مواردي به صالح او و یا مجموعة انس ش

1 . وافی، ج10، ص16
2 . الی االخبار، ج1، ص 16
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ــه دارد که معموالً یکي از دیگري  ــود. به عبارت دیگر، رهبري کریمانه دو کّف ــورد ش برخ
سنگین تر بوده و داراي ُرجحان است و آن عبارت است از: نرمش حداکثري. اما کفة دیگر 
آن، شدت عمل است که در موارد ضروري و معموالً به ندرت از آن استفاده مي شود. این 
شیوه )شدت عمل( فرع بر نرمش حداکثري بوده و استفاده از آن در مواقعي خاص، متعین 
ــت و اجراي اصل نیاز  ــت. به بیان دیگر، اصل اّولي در برخورد ها، نرمش حداکثري اس اس
ــدت عمل فرع و خالف اصل است. بنابراین، اعمال  به دلیل و تعیین موقعیت ندارد. اما ش
آن نیاز به دلیل و تشخیص صحیح موقعیت دارد. باید موقعیت هاي شدت عمل به درستي 

شناسایي شود )آقا پیروز، 1390(.
ــالم رأفت و نرمش است. آنان با سخت ترین،  ــالم و سیرة معصومان علیهم الس اصل در اس
ــمنان نیز مواجهي شدند، اما همواره با رفق، عفو، گذشت  متعّصب ترین، و جاهل ترین دش
ــم و به کمک دلیل و برهان و پند و اندرز و جدال نیکو و تحمل تمام  ــاي مالی و برخورده
مشکالت، عقل و روح و جان افراد را در جبهة فکري، فرهنگي، روحي و اخالقي، تسخیر 
ــوي و الهي خویش به   عنوان الگوي  ــخصیت معن ــد و در این زمینه، خود نیز با ش مي کردن

شایستة انساني مطرح مي شدند )آقا پیروز، 1390(.
مجازات خوب است، چه مجازات خدایی باشد و چه مجازات قانونی. زیرا اگر قرار باشد 
هر کس هر چه میخواهد انجام دهد و کاری به او نداشته باشند و معترض او نشوند و او 
را به سزای اعمالش نرسانند در نتیجه آدم بدطینت سوء استفاده می کند و فرصتی به دست 
او می آید که هر جنایت و خیانتی را مرتکب شود. ولی وقتی که انسان متوجه شد، اعمال 
او بررسی می شود و کارهای او تحت نظر قرار می گیرد، شخص خائن و جانی را تعقیب 
می کنند و او را در برابر کارهای خالفش مجازات می کنند. مواظب اعمال خود می شود 
و به اصطالح خود را جمع می کند و دست به هر کاری نمی زند. در نتیجه به کسی ظلم 

نمی کند و مردم از شر او ایمن خواهند بود )حکیم، 1369(.
از امام صادق )ع(؛ پیامبر اکرم )ص( فرموده اند:

َمن خاَف القِصاَص َکفَّ َعن ُظلِم الناس1. 
کسی از مجازات و کیفر بترسد، از ظلم کردن به مردم خودداری می کند. 

2- خصوصیات و معیارهای ارزشی:
1-2. خداجویی و بندگی خدا

 مطابق این مبنا، اساس تربیت اخالق اسالمی، باور به وحدانیت خداوند و بندگی اوست، 

1 . اصول کافی، جلد 2، ص335
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زیرا اخالق فاضله در ثبات و دوام خود نیاز به ضامنی دارد که از آن حفظ و حراست 
کند و این ضامن چیزی جزو توحید و بندگی خدا نیست. در واقع تنها دژ محکمی که 

می تواند انسان را از هر گونه خطا و لغزش و رذیلت های اخالقی باز دارد، دژ توحید و 
بندگی خداست. تالش تمام انبیا این بوده است که با گشودن راه بندگی خدا انسان ها را 
به غایت تربیت سوق دهند لذا در تربیت اخالقی تقوا و زهد الهی، اصول و دستورالعمل 
هایی است که مطابق با فرمایشات امام صادق )ع( باید از آن تبعیت کرد و با به کارگیری 

روش هایی همچون: مراقبه و محاسبه نفس، خوف و رجاء، انجام واجبات و ترک 
محرمات و ... به آن رسید )فرمهینی فراهانی و همکاران، 1388(.

2-2. روش مراقبه و محاسبه نفس
ــاب رسی از خود است این که انسان به حساب  ــازی، حس یکی از روش های مهم خودس
ــت. امام می فرمایند- از  ــفارش های امام صادق )ع( اس ــی نفس خویش بپردازد از س رس
ــمنان خود پرهیز می کنید. و یا می  هوی و هوس های خود بپرهیزید، همچنان که از دش
فرمایند – بر هر مسلمانی که ما » ائمه« را می شناسد، واجب است که کارهای شبانه روز 
ــد اگر در اعمال خود کار نیکی  ــب خود باش خود را به وجدان خود عرضه کند. و محاس
دهید آنرا بیشتر نماید و اگر گناهی دید از آن توبه کند، تا روز قیامت خوار نگردد )فرمهینی 

فراهانی و همکاران، 1388(.
3-2. عدالت محوری

ــرد، اهتمام به عدالت  ــته مطرح ک ــوان برای یک مدیر مومن و شایس ــی که می ت از اوصاف
ــرآن کریم و متون روایی  ــت. این واژه مقدس که در ق ــی و عدل محور بودن اوس اجتماع
اسالمی به طور گسترده مطرح و بر فراگیر بودن آن تاکید شده است، مفهومی پر بار، امید 

آفرین و نشاط انگیز دارد )پاک نیا، 21:1388(.
ــرت محمد)ص(  ــالمی یعنی حض ــوی مدیران حکومت اس ــادق)ع( درباره الگ ــام ص  ام
ــود به مرحله عمل در  ــان عدالت را در برنامه های مدیریتی خ ــد: آن بزرگوار چن می فرمای
آورده بود که حتی لحظات خود را در جلسات عمومی در میان حاضران تقسیم می کرد و 

در نگاه خودش تبعیض بین افراد قائل نبود )عاملی، ص12(.
4-2. امانتداری و راستگویی

از مهمترین نیازهای مهم عصر ما در میان آحاد جامعه بویژه متولیان امور حکومتی تقویت 
ــت. زیرا فراگیر شدن پدیده دروغ،  ــتگویی اس و ترویج خصلتهای زیبای امانتداری و راس
ــت که  ــتی دارد و الزم اس خیانت، دورویی و نفاق در جامعه آثار و تبعات منفی و ناشایس
در عزل و نصب های مدیران، این ویژگیها با کمال جدیت پی گیری شده و تشویق و تنبیه 
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افراد بطور شفاف با این معیارهای پسندیده انجام شود )پاک نیا، 1388(. 
ــوید  امام صادق )ع( در بیان معیار انتخاب افراد می فرماید: به نماز و روزه افراد فریفته نش
چه بسا که شخصی به نماز و روزه عادت کرده و ترک آن برایش وحشت آور و آزاردهنده 
ــتگویی و امانتداری آنان را مورد توجه قرار داده و معیار  ــت، اما در گزینش افراد راس اس

سنجش شخصیت او به حساب آورید1.
پستهای دولتی در حکومت اسالمی امانت هایی بس حساس و ارزشمند هستند و خداوند 
ــان می دهد که امانت ها را  ــما فرم ــت: خداوند متعال به ش متعال در قرآن کریم فرموده اس
ــپارید. بنابراین ویژگی امانتداری و راستگویی باید در اوصاف مدیران جامعه  به اهلش بس
ــود و منصبهای حکومتی بعنوان امانت هایی گرانسنگ به  ــالمی با تمام وجود دنبال ش اس

اهلش واگذار شود )پاک نیا، 1388(. 
امام صادق )ع( فرمود: 

إِنَّ اهللَ لَم یَبَعث نَبِیًّا إاِّل بِِصدِق الَحِدیِث، و أَداءِ اأَلمانَِة إِلَی البُرِّ َوالفاِجِر2.
ــتگویی و حفظ  ــد هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که دو صفت راس ــد خداون همانن
امانت، خواه صاحب امانت نیکوکار باشد یا بدکار، جزء برنامه شریعتش بود. )عبد دوست، 

محمد اجتهادی،1386(
5-2.  قدردانی از خدمات دیگران

تشکر و قدردانی از خدمت گزاران و صاحبان حق، گاهی با زبان و احترام ظاهری است، 
ــم  گاهی با عمل و خدمات متقابل و زمانی با کمک و حمایت های بی دریغ و بدون جش
داشت. تشکر از هر کس، باید به تناسب شخصیت و موقعیت او انجام شود )همان منبع(.
ــه دور از هر گونه  ــه برخوردها، پر محبت و صمیمی و ب ــت ک ــکر آن اس کمترین حد تش
ــد. عالی ترین تشکر آن است که در برابر خوبی افراد، چند برابر خوبی  آزار و رنجش باش
ــت، محمد  ــی آنان را در زبان و عمل، به بهترین وجه جبران نمود )عبد دوس ــرد و خوب ک

اجتهادی،1386(. 
امام صادق )ع( فرمود: أُشُکر َمن أَنَعَم َعَلیَک3.

از آن کسی که به تو نعمت رسانده، تشکر کن.
6-2. وفای به عهد

ــی به آن پیمان، قول و وعده می گویند، نوعی قرار داد است که بین   واژه عهد که در فارس

1 . سوره نساء، آیه 8
2 . اصول کافی، ج 2، ص 104

3. تحت العقول، ص416
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ــود که اگر به  ــته می ش دو نفر، یا دو گروه، یا چند نفر و چند گروه، یا بین امت و امام بس
طور مشروع و صحیح باشد، حتمًا باید به آن پای بند بود )همان منبع(.

ــیرازه ای است که روابط اجتماعی، سیاسی و ..  وفای به وعده و عهد و پیمان هم چون ش
را محکم نگه می دارد.

ــده و بسیاری خیلی ساده و  ــفانه این اصل بزرگ، در جامعه ما کم رنگ و ضعیف ش متأس
راحت به پیمان شکنی پرداخته، چنین خالف بزرگی را یک امر عادی تلقی می کنند؛ غافل 

از این که گناه بزرگی مرتکب شده اند )عبد دوست، محمد اجتهادی،1386(.
امام صادق )ع( فرمود:

َض1؛ ِعَدُة الُمؤمِِن أَخاُه نَذُر ال َکّفاَرَة لَُه، َفَمن أَخَلَف َفبُِخلِف اهللِّ بََدأَ، َو لَِمقتِِه تََعرَّ
وعده مؤمن به برادر دینیش هم چون نذر است که کفاره ندارد و کسی که به آن وفا نکند، 

به مخالفت با وعده خدا برخاسته و خود را در معرض غضب خدا قرار داده است.
همچنین فرمودند:

ــِد لِلبُرِّ َوالفاِجِر، َو بِرُّ  ــا: أَداُء اأَلمانَِة إِلَی البُرِّ َو الفاِجِر، َوالَوفاءِ بِالَعه ــُة ال ُعذَر أِلََحٍد فِیه ثاَلثَ
یِن کانا أَو فاِجَریِن2؛ الوالَِدیِن بُرَّ

سه کار است که برای هیچ کس در مورد آن، عذر و بهانه پذیرفته نخواهد بود: دادن امانت 
به صاحبش، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ وفای به عهد، خواه آن عهد با شخص نیکوکاری 

باشد یا شخص بدکاری و نیکی به پدر و مادر، خواه آنان نیکوکار باشند یا بدکار.
7-2. زیبایی و آراستگی ظاهر

ــت: حس زیبایی، حس نیکی،  ــان دارای چهار بعد روحی اس ــان گفته اند: انس روان شناس
ــود. از نظر  ــباع ش حس دانایی و حس مذهبی باید همه این حس ها به صورت صحیح اش
ــت )عبد  ــر به حس زیبایی توجه نگردد، قطعًا آثار بدی را به دنبال خواهد داش ــی، اگ علم

دوست، محمد اجتهادی،1386(.
امام صادق )ع( فرمود:

عام3ِ؛ یِب أَکثََر مِّما یُنفُِق فِی الطَّ کاَن َرُسوُل اهللِ یُنفُِق فِی الطِّ
رسول خدا )ص( برای مصرف عطر و بوهای خوش، بیش تر از غذا هزینه می کرد. 

8-2. نرمش و رفق
ــر(، ضّد »ُعنف« و به معناي مدارا و مالیمت  ــده که »رفق« )به کس  در معناي »رفق« گفته ش

1. اصول کافی، ج 2، ص363 
2. خصال صدوق، ج 1، ص 66
3. فروع کافی، جلد 6، ص 511
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ــق« مي گویند. همچنین »رفق« را  ــت و »رفیق« را نیز به مالحظة مدارا و مالیمت، »رفی اس
ــه تعامل از روي لطف و نرمش هم معنا کرده اند که در مقابل آن، واژه »ُعنف« قرار دارد.  ب
ــونت و شدت است. در زبان فارسي، رفق را به سازگاري و نرم خویي  ُعنف به معناي خش

تعبیر مي کنند )قرشی، 1367؛ مصطفوی، 1385(.
ــار و پیامدهاي نرمش و رفق: نرمش و رفق با مردم آثار مثبت و برکات فراواني دارد که  آث
ــود. برخي از آثار و پیامدهاي مثبت  ــالمي، مي توان آنها را احصا نم با مراجعه به منابع اس
ــت از: دست یابي به خواسته ها، فائق آمدن بر مشکالت و تسهیل  نرمش و رفق عبارت اس

روابط اجتماعي )آقا پیروز، 1390(.
اصوالً بدون در پیش گرفتن رفتار نرم و همراه با نرمش و رفق با مردم، رهبري و نفوذ در 
مردم، به ویژه نفوذ در دل ها و جان هاي آنان، امکان پذیر نیست. در مقابل، از طریق نرمش 
و رفق با مردم مي توان در دل و جان آنها نفوذ کرد و به مقاصد و خواسته هاي خود دست 
یافت. این مسئله دربارة ارتباط میان رهبر و پیروان، مصداق بارزتري دارد؛ به این معنا که 
ــتان و پیروان خود نفوذ کند و عملکرد و  ــر در صورتي مي تواند در دل و جان زیردس رهب
ــار آنها را تحت تأثیر قرار دهد که در برخورد با آنان همواره برخوردي مالیم و همراه  رفت

با نرمش داشته باشد )همان منبع(.
ــت یابد که رفتارش با  ــازمان در صورتي مي تواند به اهداف و نتایج موردنظر دس رهبر س
کارکنان سازمان و زیردستان، خردمندانه و همراه با نرمش و رفق باشد که در این صورت، 
آنان را تحت تأثیر قرار مي دهد و در آنان، انگیزة الزم براي همکاري و همیاري با رهبر را 

به وجود مي آورد )مجلسی، 1423 ق(.
ــبب  ــونت و تندخویي را س ــدن، و خش ــبب ارجمند ش امام صادق)ع( نرمش و رفق را س
ــدن دانسته، مي فرمایند: »اِن ِشئَت اَن تُکرم َفلِن، و اِن ِشئَت اَن تُهان َفاخَشن«؛  اگر  خوار ش
ــوي خشن باش )تعمیمی  ــي نرم خو باش، و اگر مي خواهي خوار ش مي خواهي گرامي باش

آمدی، 1337ق(.
نرمش و رفق عالوه بر اینکه در تسهیل ارتباطات مؤثر است و مي تواند از بروز بسیاري از 
ــائل در تعامل میان رهبر و زیردستان جلوگیري کند، همچنین مي تواند به  مشکالت و مس
عنوان یک راه حل اساسي براي حل و فصل بسیاري از مشکالت به وجودآمده، در روابط 
ــود. حضرت علي)ع( یکي از آثار و پیامدهاي مثبت  و تعامالت اجتماعي در نظر گرفته ش
نرمش و رفق در معاشرت با مردم را، از بین بردن مشکالت اجتماعي و دعواها و نزاع هاي 
ــتي  ــلم«؛  مدارا و مالیمت به آش فُق یَُؤّدي الي السِّ به وجودآمده در میان مردم مي دانند: »الرِّ

مي انجامد )همان منبع(.
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نتیجه گیري
ــعادتمند در این دنیا و رستگاري آخرت  ــیره معصومین )ع(، درس زندگي س کالم و س
ــان است. همان طور که در معیارهاي استخراج شده مشاهده شد، معارف اهل  براي انس
ــد  ــان را در تمام ابعاد وجودي رش ــان توجه نمیکند بلکه انس بیت فقط به یک بعد انس
ــالمي، نظامي  ــاس مي توان چنین نتیجه گیري نمود که در رویکرد اس مي دهد. براین اس
ــی و  ــت که ابعاد ارزش جامع و کامل همه جانبه در مقام تعریف ویژگي هاي مدیران اس

ــش مي دهد. تخصصی را بصورت همزمان پوش
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اصول و مبانی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق)ع(
فرشته جانی پور1
محمد جانی پور2

چکیده
یکی از مهمترین ابعاد سبک زندگی اسالمی، سبک زندگی علمی است که هویت و مسیر 
ــاختار فرهنگ و تمدن اسالمی نقش  ــانی را تعیین کرده و در س تکاملی افراد و جوامع انس
بسزایی را بر عهده دارد. پرداختن به این مطلب، بویژه تالش برای استخراج اصول و مبانی 
ــته  آن جهت تدوین برنامه جامع نظام تعلیم و تربیت، امری مهم و ضروری بوده و شایس
است هر نظامی در مراحل مختلف تمدن سازی خود آن را بازیابی و مورد توجه قرار دهد.
در این میان برخی اندیشمندان معتقدند که از آموزه های دینی )قرآن و احادیث( نمی توان 
اصول و مبانی نظام تعلیم و تربیت را استخراج کرده و تنها منبع الهام بخش در این زمینه، 
ــخ هایی تئوری به این ُشبهه داده شده، لکن به  ــری است. اگرچه پاس دانش های ناقص بش
نظر می رسد بهترین پاسخ عملی در این خصوص، مراجعه به آموزه های دینی و استخراج 
ــانی باشد  ــده در خصوص نظام تعلیم و تربیت افراد و جوامع انس اصول و مبانی مطرح ش
ــیم الگوی سبک زندگی اسالمی  ــی از مهمترین خالءهای ترس که می تواند در نهایت بخش

1.کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان)نویسنده مسئول(
2. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق)ع(
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را تکمیل کند.
ــوب بوده و  از آنجا که عمده ترین احادیث و روایات موجود، به امام جعفر صادق)ع( منس
ــده است، لذا در این مقاله تالش  ــیعه، به مذهب جعفری مشهور ش به این دلیل مذهب ش
شده با مطالعه دقیق روایات این امام همام، اصول و مبانی و روش های تعلیم و تربیت در 
مکتب ایشان استخراج و تدوین شده و در نهایت الگوی سبک زندگی علمی از منظر امام 

صادق)ع( ترسیم شود.
بی شک انجام چنین پژوهش هایی در خصوص قرآن کریم و دیگر روایات ائمه اطهار)ع( 
و جمع بندی یافته های آنها می تواند تحولی عظیم در نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاد کرده 

و بسیاری از آسیب ها و خالءهای موجود را پوشش دهد.

واژه های کلیدی:
امام صادق)ع(، سبک زندگی علمی، علم، آموزش و پرورش، تربیت.

 Key words: Imam Sadiq, Scientific Life Style, Science, Instruction
.& Culture, manner

مقدمه
ــنت و سیره ائمه اطهار)ع( است که عمده و  ــالمی پس از قرآن کریم، این س در تربیت اس
ــود چرا که قرآن می فرماید پیامبر اسالم)ص( اسوه نیکو  ــوب می ش اصلی ترین منبع محس
برای شماست. پس از پیامبر نیز منبع بزرگ تعلیم و تربیت اسالمی، مخصوصًا برای تشیع، 
سنت و سیره معصومین )علیهما السالم( است که هادیان طریق و ناجیان غریقند. در میان 
ــد زیرا که عمده ترین احادیث  ــه  معصومین، امام جعفر صادق)ع( جایگاه ویژه ای دارن ائم
ــیعه به این دلیل به مذهب جعفری  ــان منسوب است و مذهب ش ــیعی به ایش و روایات ش
مشهور شده است. بر این اساس بررسی سیره و سخنان آن امام همام و استنباط و استخراج 

اهداف و روش های تربیتی از آن ها دارای اهمیت ویژه ای است.
ــال 80 ه.ق و به روایتی 83 ه.ق در مدینه به دنیا آمد  امام جعفر صادق در 17 ربیع االول س
ــال 148 ه.ق با زهر منصور دوانیقی به  ــوي بجنوردي، 1381، ج2، ص74( و در س )موس
ــهادت رسید )نصیری، 1387، ص54(. آن حضرت القاب چندی داشت که مشهورترین  ش
آن ها صادق، صابر، فاضل و طاهر بود. از آن جا که وی در بیان و گفتار راستگو بود، او را 

صادق می خواندند )موسوي بجنوردي، 1381، ج2، ص75(.
ــیان در ابتدا با  ــی بود. عباس دوران امامت آن حضرت مصادف با چند خلیفه اموی و عباس
شعار حمایت از آل علی)ع( خود را به حکومت رساندند اما پس از چندی با ریا و تزویر 
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ــاد غرق کردند. امام ناچار بود که با  از معصومین فاصله گرفتند و مردم را در تباهی و فس
تناقض ها و امواج منحرفی که امت را در ورطه سقوط قرار داده بود مبارزه و اساس اسالم 
ــی  ــطح سیاس را حفظ نماید. آن بزرگوار با دو گونه انحراف مواجه بود. اول انحراف در س
)کل دستگاه حاکمه( و دوم انحراف علمی و دینی )به علت ورود فرهنگ ها و اندیشه های 

شاهنشاهی ایران و روم(.
ــناختی که از مردم و حاکمان زمان خویش پیدا کرده بود قیام مسلحانه را  آن حضرت با ش
ــدل به صالح جامعه ی زمان خود ندید. بر  ــتن حکومت ع برای براندازی ظلم و برپا داش
ــاس بود که امام اصالح ساختار عقیدتی جامعه را وجهه ی همت خود قرار داده و  این اس
ــالم دانشگاه بزرگ خود را بنا  ــول گرامی اس با تدوین و تصویب فقه به جای مانده از رس

نهادند )نصیری، 1378، ص42؛ موسوي بجنوردي، 1381، ج2، ص76(. 
1- بررسی امکان استخراج اصول و مبانی تعلیم و تربیت از آموزه های دینی

پیش از پرداختن به مبحث اصلی مقاله، الزم است در ابتدا بدین پرسش اساسی پاسخ گفت 
که آیا اصاًل امکان استخراج اصول  و مبانی تعلیم و تربیت از آموزه های دین همانند آیات 

قرآن کریم و روایات ائمه اطهار)ع( وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ بدین سوال باید گفت که در دین اسالم و سیره ائمه اطهار)ع(، به تربیت و رشد 
همه جانبه ابعاد وجودی انسان ها توجه و تاکید بسیار شده، چرا که انسان دارای جنبه های 
ــت که در آسیب شناسی  ــت. این در حالی اس ذهنی، بدنی، روحی، اجتماعی و معنوی اس
ــده از نظام تعلیم و تربیت کشور و نهادها و سازمانهای متولی این امور، این  های انجام ش
مطلب به وضوح نمایان شده است که نظام تعلیم از نظام تربیت و نظام فرهنگ کشور جدا 
بوده و هر کدام به صورت مستقل، منفک از همدیگر و با برنامه ها و روندهایی مختلف به 

فعالیت مشغول هستند.
ــمند و  ــه را افرادی متعالی، عالم، اندیش ــوان افراد یک جامع ــد زمانی می ت ــه نظر می رس ب
ــور همگام با  ــه معرفی نمود که نظام تعلیم و تربیت و نظام فرهنگ و آموزش کش فرهیخت
ــیری با برنامه ها و اهداف مشترک و همسو گام برداشته و بدین صورت  یکدیگر و در مس

وظیفه تعلیم و تعلم و تربیت افراد را بر عهده بگیرند.
ــت که امروزه در  ــن مطلب، دقیقًا همان معنایی اس ــت که ای ــن حال باید توجه داش در عی
ــود. به عنوان نمونه »سینگ«  ــعه یافته از نظام تعلیم و تربیت بر آن تاکید می ش جوامع توس
ــت و یک، تعلیم و تربیت نقش اساسی در ساختن جامعه دارد و  ــت در قرن بیس معتقد اس

.)Singh, 1991, p. 45( این نقش باید بر انسان و رشد همه جانبه او متمرکز شود
ــد تمام  ــمی که به رش ــمی و غیر رس ــز بر این مبنا تربیت را هر فرایند رس ــا« نی »میندیرت
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.)Mehndiratta, 2002, p. 903( توانایی های انسان کمک می کند، تعریف کرده است
در این میان مباحث بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته است که آیا مفهوم »تربیت دینی« به 
طور اعم و »تربیت اسالمی« به طور اخص مفهومی معنی دار است یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر 
بخواهیم تربیت را به مثابه یک علم بنگریم آیا می توانیم آن را با دینی همانند اسالم پیوند دهیم 

یا خیر؟
ــده است. گروهی از  ــمندان این حوزه ارائه ش ــط اندیش در این خصوص نظرات مختلفی توس
مخالفان مفهوم تربیت دینی، برای اثبات ادعای خود که مفهوم تربیت دینی یا تربیت اسالمی و 
ــیره ائمه اطهار)ع(، مفهومی بی معنی و غیر ممکن است، به سه دلیل ذیل  تربیت برگرفته از س

اشاره کرده اند: 
1- دانش دینی، صورت متمایزی ندارد، بلکه آنچه در متون دینی مطرح شده، متعلق به حوزه های 

دیگر دانش است.
2- دانش و علم، ماهیتی مستقل دارد و نمی توان آن را وامدار دین کرد و از علمی دینی سخن 

گفت. بنابراین فهم علمی، ماهیتاً مستقل از فهم دین است.
3- آموزه های دینی به شرایط خاص تاریخی خود اشاره دارند. این آموزه ها متعلق به زمینه های 
اجتماعی خاص در گذشته است و نمی توان آن را به روزگار صنعتی و پیشرفته کنونی تعمیم داد 

.)Otto, 1950, p. 52 (
در عین حال برخی از موافقان وجود علم دینی در کنار علوم طبیعی، به شبهات فوق چنین پاسخ 

گفته اند:
1- در شبهه اول، آنچه بدان توجه نشده، این است که متون دینی، محوری اساسی دارند و این 
محور اساسی خداوند است. به عبارت دیگر می توان گفت که در تمام گزاره های دینی، خداوند 
ــتقالل این  ــده و این مهم، متغیر مهم معادالت بوده و موجب اس به نحوی پیش فرض گرفته ش

گزاره هاست.
ــبهه دوم، به روش های علمی توجه شده و ماهیت علم از حیث نظریه بودن آن مورد  2- در ش
غفلت واقع شده است. باید توجه داشت که قلمرو نظریه در علم، قلمرویی است که نمی توان در 
آن داعیه استقالل داشت. به عبارت دیگر مشاهدات محقق مستقیم و محض نیست و به شدت 

تحت تأثیر زمینه فکری و پیش فرض های وی می باشد.
3- اگر تاریخمند بودن افکار و اندیشه ها را همواره چون مانعی بر تعمیم پذیری آنها بدانیم، در 
این صورت در ورطه نسبیت گرایی مهلکی گام نهاده ایم که اعتباری برای هیچ اندیشه ای باقی 
ــت. ممکن است ارزش ها و آموزه های موجود در متون دینی، محدودیت داشته  نخواهد گذاش

باشند، اما این محدودیت، به ضرورت تاریخی بودن آنها نیست )باقری، 1384، ص51(.
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2- گزارشی از سبک و سیره علمی امام صادق)ع(
امام صادق)ع( در مدت 34 سال امامت پر برکت خویش، نقش شایسته ای در گسترش فرهنگ 
حیات بخش اسالم انجام دادند. آن حضرت با استفاده از فرصت بدست آمده در عصر خویش 
)درگیری و نزاع میان بنی امیه و بنی عباس( وسیع ترین دانشگاه اسالمی را پی ریزی نمودند به 

گونه ای که گفته شده در دانشگاه آن حضرت حدود چهار هزار نفر شاگرد پرورش یافتند.
ــت که بسیاری از آنها اسالم را  در زمان امام صادق)ع(، نهضت های فرهنگی زیادی وجود داش
تهدید می کردند. در این شرایط، امام صادق)ع( با تمام قوا، با همه  این جریان های فکری مختلف 
ــته های حدیث، تفسیر، حکمت و ...  برخورد کرده و مکتبی بزرگ با حضور عالمان بزرگ رش

تشکیل دادند.
در این بخش به چند نمونه از اقوال شاگردان برجسته ایشان که بیانگر سبک و سیره علمی آن 
امام همام است اشاره شده و تفصیل این مبحث به کتاب »استاد االسد« ارجاع داده می شود )ر.ک: 

حیدر، 1369، ص92(:
ــوایان چهارگانه اهل سنت و جماعت و رئیس فرقه  مالک بن انس )97-197 ه.ق( یکی از پیش
ــت که مدتی نزد امام به تحصیل علم پرداخته درباره امام می گوید: مدتی به حضور  مالکی اس
جعفربن محمد می رسیدم. آن حضرت اهل مزاح بود. همواره تبسم مالیمی بر لب هایش نمایان 
ــالم به میان می آمد رنگ  ــول گرامی اس بود. هنگامی که در محضر آن حضرت نام مبارک رس
رخساره اش به سبزی و سپس به زردی می گرایید. در طول مدتی که به خانه آن حضرت آمد 
ــتم، او را ندیدم جز این که در یکی از سه حالت به سر می برد؛ یا او را در حال نماز  ــد داش و ش
خواندن دیدم و یا حالت روزه داری و یا در حالت قرائت قرآن. من ندیدم که جعفربن محمد 
بدون وضو و طهارت از رسول خدا حدیثی نقل کند. من ندیدم که آن حضرت سخنی گزاف و 
بیهوده بگوید. او از عالمان زاهدی بود که از خدا خوف داشت. ترس از خدا سراسر وجودش 
ــد که به محضرش شرفیاب شوم، جز این که زیراندازی که زیر پای آن  را گرفته بود. هرگز نش
ــت و زیر پای من می گستراند )احمدی، 1368 ، ص92؛  ــترده شده بود، برمی داش حضرت گس

عقیقی بخشایشی، 1363، ص23 (.
ــوای فرقه حنفی نیز از شاگردان امام  نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه )80 – 150 ه.ق( پیش
است که از او نقل شده است که: اگر آن دو سال شاگردی من نزد جعفر بن محمد نبود، نعمان 
هالک می شد. همچنین: من فقیه تر و داناتر از جعفربن محمد ندیده ام. او داناترین فرد این امت 

است )خامنه ای، 1386، ص76(.
از دیگر شاگردان امام، جابر بن حیان است. وی کتابی در هزار ورق تألیف کرد و رساله های امام 
را که پانصد رساله بود در آن فراهم آورد. جابر فردی مشهور در بین دانشمندان است و کتاب های 
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او در زمینه شیمی به التین ترجمه شده است )شهیدی، 1360، ص65(.
به گفته ابن حجر عسقالني، فقها و محدثاني همچون: ابن شعبه حرانی، سفیان ثوري، سفیان بن 
عیینه، مالک بن انس، ابن جریج، ابوحنیفه،  پسر وي موسي، وهیب بن خالد، قطان، ابوعاصم و 

گروه انبوه دیگری از آن حضرت حدیث نقل کرده اند ) عسقالني، 1404ق، ج1، ص88(.  
3- اصول و مبانی تعلیم و تعّلم در مکتب امام صادق)ع(

امامان شیعه در سیره و سخنان خود به تمام جنبه های انسان )بدنی، روحی، عقلی، عاطفی و دینی( 
توجه کرده اند و از سیره و سخنان آنان می توان در تمام این  جنبه ها، اهداف و مبانی تربیتی آن 
را استخراج کرد. در ادامه تالش می شود تا نمونه هایی از سیره و سخنان امام صادق در زمینه های 
ــی را ذکر کرده و از خالل آن اصول و مبانی تعلیم و تعلم را  دینی- اخالقی، اجتماعی و سیاس

جهت دستیابی به سبک زندگی علمی آن امام همام استخراج نماییم.
1-1.مبانی اخالقی و دینی تعلیم و تعّلم از منظر امام صادق)ع(

1-1-1.تأکید بر خدا باوری
باید گفت که از منظر دین مبین اسالم، مهمترین هدف از تعلیم و تعلم و تربیت اسالمی، انس با 
خداوند و تالش برای تقرب به اوست و این یکی از مهمترین وجوه ممیزه تربیت دینیـ  اسالمی 
ــاس تأکید بر انس و گرایش به خداوند نیز در سیره و  ــد. بر این اس با انواع دیگر تربیت می باش
سخنان معصومین فراوان آمده است. این دستور که می توان آن را همچون فرایندی دانست که با 
شناخت خداوند شروع شده و با گرایش و انس به خداوند ادامه می یابد، یک مبنای کلیدی در 

نظام تعلیم و تعلم می باشد )باقری، 1384، ص93(.
ِ َو اْستَْوَحُشوا  به عنوان نمونه امام صادق)ع( دوستان حقیقی خود را چنین معرفی می کند: »أَنُِسوا بِاهللَّ
ا بِهِ اْستَأْنََس الُْمتَْرُفون أُولَئَِک أَْولِیَائِي َحّقاً َو بِهِْم تُْکَشُف ُکلُّ فِتْنَةٍ َو تُْرَفُع ُکلُّ بَلِیَّة «؛ آن ها با خدا  مِمَّ
انس گرفته اند و از آن چه که مال اندوزان به آن انس گرفته اند در هراسند. مومنان از نعمت های 
الهی بهره می برند اما به آن ها وابسته نمی شوند. وابستگی به مال دنیا موجب بندگی انسان در برابر 
مادیات خواهد شد. زراندوزان هماره به ثروت خود وابسته اند و شیعیان واقعی با یاد خدا آرامش 

می یابند )ابن شعبه حرانی، 1358، ص302(. 
ــیار مهم را برای فرایند فوق  ــخن گران بهای خود، دو اصل بس بنابراین امام صادق )ع( با این س

مطرح می کند:
الف( لزوم بهره گیری از نعمات الهی

امام)ع( تاکید می کنند که انس با خداوند به منزله ی عدم استفاده از نعمات خداوند نیست. بلکه 
خداوند نعمت هایش را برای بندگانش خلق کرده است و باید از آنها بهره گرفت و همان گونه 
ــد خود این نعمات و استفاده از آنها راهی است جهت شکرگزاری و اتصال به  که قبال گفته ش
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خداوند. 
این مطلب نیز مساله بسیار مهمی است چون در طول تاریخ، دو گروه در همین زمینه به اسالم 
ــوی  ــتند که برای گرایش به س ــانده اند: گروه اول که خود مومن بودند اما اعتقاد داش زیان رس
خداوند و انس با او باید از مادیات )نعمات حالل خداوند( چشم پوشی کرد و دنیا را ترک نمود. 
گروه دوم آنهایی بودند که مغرضانه و یا نافهمانه دین اسالم را به دلیل دوری از دنیا و ترک نعمات 
خداوند دینی می دانند که خواهان توسعه و پیشرفت نیست. امام صادق)ع( با این سخن، یکی از 
اصول مهم خداپرستی را مطرح می کند که انسان با استفاده صحیح از دنیا و نعمات خداوند به او 

شناخت و گرایش پیدا می کند )ر.ک: حجتی، 1360 ، ص18(.

ب( لزوم بهره گیری از دنیا به مثابه وسیله و ابزار
دنیا و آنچه در اوست برای رفاه و سعادت دنیوی انسان است. اما در عین حال انسان غیر از رفاه 
و سعادت دنیوی، سعادتی نهایی و مهم تر دارد. بنابراین رفاه و سعادت دنیوی باید در مسیر و 
جهت آن سعادت نهایی و مهم تر قرار گیرد. به عبارت دیگر دنیا وسیله آخرت است و به خودی 

خود هدفی نهایی نیست.
2-1-1.تأکید بر خدا محوری

امام صادق)ع( در فرازی از سخنان خود در زمینه وظیفه انسان در برابر نعمات خداوند، به فضایل 
ــیار اهمیت دارد. ایشان می فرمایند: »کسی که  ــاره می کنند که از لحاظ تربیتی بس اخالقی ای اش
خداوند دین حق را به او شناسانده و او را هدایت کرده و به رشد رسانیده و عقلی به او داده که 
بتواند به وسیله ی آن نعمت های خدا را بشناسد و او را علم و حکمت بهره مند ساخته تا بتواند 
کارهایش را با تدبیر انجام دهد، باید شکرگزار خدا باشد و در باره ی نعمت های خدا بیاندیشد 
و کفران نعمت ننماید و همواره روح اطاعت از خدا و ترک گناه و معصیت در او وجود داشته 

باشد« )کلینی، 1401 ق، ج2، ص90(.
ــاره می کنند که برای  امام صادق)ع( در ادامه مباحث خود به مجموعه ای از فضایل اخالقی اش
نیل به کماالت انسانی جنبه کلیدی دارند؛ یعنی با انجام آن ها، انسان به فضایل اخالقی دیگر نیز 
دست می یابد. گام اول در این مسیر، تقویت روحیه ی شکرگزاری و حق شناسی است. کسی 
که نسبت به خدمت کوچک انسان ها حق شناسی می کند، چگونه حاضر است از کنار نعمت های 

بی نهایت الهی بی تفاوت بگذرد؟ 
گام بعدی این است که انسان همیشه و در همه حال به یاد خدا باشد. ُخلق سوم از مجموع این 
اخالق کلیدی نیز این است که انسان نسبت به ولی نعمت خود فرمانبردار و مطیع بوده و مرتکب 
عصیان و گناه نشود. حضرت در ادامه به بیان چگونگی متخلق شدن انسان به این سه خلق کلیدی 
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می پردازند که مضمون سخنان ایشان به این شرح است: »انسان باید درباره نعمت هایی که خداوند 
به او داده بیا ندیشد. نعمت های خداوند سه دسته اند؛ یک دسته نعمت هایی است که مربوط به 
پیش از تولد انسان است. دسته ی دوم، نعمت هایی است که خداوند وعده ی آن ها را در روز 
قیامت داده است. شرط رسیدن به نعمت های اخروی، اطاعت از دستورات الهی است« )مصباح 

یزدی، 1380، ص2(.
3-1-1.تأکید بر اولویت آموزش معارف دینی

از دیگر اصول و مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام جعفر صادق)ع( شناسایی دین و مسایل آن 
می باشد و در این خصوص توصیه های بسیار زیادی در زمینه عبادات و معارف دینی و توجه به 
آن ها دارند. در عین حال باید توجه داشت ایشان توصیه کننده ای هستند که در ابتدا اولین عامل به 
عبادات نیز می باشند. از مجموع روایات صادره از ایشان در این زمینه نیز اینگونه برداشت می شود 
که از منظر امام صادق)ع( یکی از اصول و مبانی تربیت اسالمی، یادگیری عبادات مخصوصاً قرآن 

کریم و تقدم بخشی به آنها در جریان امور زندگی می باشد.
ــت در آن گروه از اصحاب ما  به عنوان مثال حضرت)ع( در این زمینه می فرمایند: »خیری نیس
که تفقه در دین نمی کنند. ای بشیر، اگر یکی از شما به مسایل دینی اش آگاه نباشد به دیگران 
محتاج می شود و زمانی که به آن ها نیازمند شد آن ها ناخواسته او را در وادی گمراهی خود وارد 

می سازند« )کلینی، 1401 ق، ج1، ص33(.
همچنین در بیانی دیگر می فرمایند: »کسی که بدون آگاهی و بینش به دین عمل کند همانند کسی 
است که از بیراهه می رود و تندروی او جز دوری از راه نمی افزاید« )کلینی، 1401 ق، ج1، ص 

.)43
همچنین باید توجه داشت که عبادات و یادگیری و عمل به آنها یکی از مهمترین تأکیدات امام 
صادق)ع( و دیگر ائمه می باشد. بنابراین در ضمن اصول و مبانی تعلیم و تعلم اسالمی باید به 

آموزش عبادات و تأکید بر اهمیت و الویت آنها توجه ویژه نمود.
به عنوان مثال امام صادق)ع( می فرمایند: »بهترین عبادت، معرفت خدا و تواضع برای اوست« )ابن 
شعبه بحرانی، 1358، ص383(. قرآن کریم نیز در سیره و سخنان امام صادق)ع( جایگاه ویژه ای 
دارد چرا که یادگیری و قرائت قرآن یکی از اهداف تربیت است؛ چنانکه فرمودند: »َمْن َقَرأَ الُْقْرآَن 
َفَرةِ الِْکَرامِ الْبََرَرةِ َو َکاَن  ُ َعزَّ َو َجلَّ َمَع السَّ َو ُهَو َشابٌّ ُمْؤمٌِن اْختََلَط الُْقْرآُن بَِلْحِمهِ َو َدمِهِ َو َجَعَلُه اهللَّ
الُْقْرآُن َحِجیزاً َعنُْه یَْوَم الْقِیَاَمة«؛ جوان مومنی که به قرائت قرآن بپردازد قران با گوشت و خونش 

در می آمیزد )کلینی، 1401 ق، ج2، ص603(.
روایات نقل شده از حضرت درباره نماز نیز به اندازه یک کتاب قطور است. از فرمایشات ایشان 
ْت ُردَّ  اَلُة َصحَّ لَُه َما ِسَواَها َو إِْن ُردَّ ْت لَُه الصَّ اَلُة َفإِْن َصحَّ ُل َما یَُحاَسُب الَْعبُْد َعَلیْهِ الصَّ است که: »أَوَّ
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َما ِسَواَها«؛ اولین عملی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است. اگر نماز قبول شود 
ــایر اعمال قبول می شود و اگر نماز رد شود سایر اعمال نیز رد خواهد شد )کلینی، 1401 ق،  س

ج3، ص268(.
و همچنین فرمودند: »بر شما باد که وقت نماز را حفظ کنید به خصوص نماز وسطی را و برای 
خدا نمازگزار باشید چنانچه خدا در کتاب خود به مومنان که پیش از شما بودند فرمان داده ...« 

)ابن شعبه بحرانی، 1358، ص327(.
ــب برای خواندن  ــیار مواظبت می کردند و چون نیمه ش خود آن امام همام بر نماز و روزه بس
نماز شب بر می خواستن  با صدای بلند ذکر می گفتند و دعا می خواندند تا اهل خانه بشنوند و 
ــجود را بسیار تکرار می کردند. در سجده  هرکس بخواهد برای عبادت برخیزد. ذکر رکوع و س
چنین می گفتند: خداوندا مرا و یاران پدرم را بیامرز. می دانم در میان آنان کسانی هستند که بدی 
مرا می گویند. روایت شده که آن حضرت در نمازش قرآن می خواند سپس غش می کرد؛ روزی 
از او سوال شد چرا غش می نمایی؟ فرمود آن قدر آیات قرآن را تکرار می کنم تا به حالتی روحانی 
ــطه می شنوم و چون روزه می گرفتند بوی خوش  ــم مثل این که آن را از خداوند بالواس می رس
ــد و بعد از رمضان بی درنگ زکات فطره ی خود، خانواده و خدمت کارانش را  ــه کار می بردن ب
می پرداخت. امام خداوند را همه جا حاضر و ناظر اعمال خود می دانست و می فرمود: خداوندا 
مرا به اندازه یک چشم به هم زدن به خود وامگذار )ابن شعبه بحرانی، 1358، ص238؛ بهشتی، 

1360 ، ص39(.
4-1-1.تأکید بر اخالق محوری و رعایت آداب انسانیـ  اسالمی

از بررسی مجموع روایات و سیره علمی امام صادق)ع(، می توان به اصول و مبانی متعددی در 
زمینه نظام تعلیم و تربیت دست یافت که در این مقاله تالش شده است تا به برخی از آنها اشاره 
شود. در ادامه به نظر می رسد از دیگر مبانی قابل استخراج از کالم ایشان، تأکید بر اخالق محوری 

و رعایت آداب اخالقی در تعلیم و تعلم باشد.
از این روی آن امام همام می فرمایند: »از ما نیست کسی که به بزرگترها احترام و به کوچکترها 
ــین)ع( جلوتر از امام  ــت که هرگز امام حس ــده اس رحم نکند«. همچنین از آن حضرت نقل ش
ــین)ع( جلوتر از امام  ــر آن دو با هم بودند هرگز امام حس ــن)ع( حرکت نمی کردند و اگ حس

حسن)ع( سخن نمی گفت )کلینی، 1401 ق، ج3، ص73(.
ــاری و خوش خلقی از اخالق  ــتگویی و بردب همچنین در بیانی دیگر می فرمایند: »صبر و راس
ــت و در روز قیامت چیزی بهتر از حسن خلق در میزان )اعمال( گذاشته نمی شود.  پیامبران اس
همچنین می فرمایند: هر کس جویا و پیرو ما باشد و از دشمنان ما پیروی نکند و چیزی که می داند 
ــتبه( است، سکوت کند، در بهشت است  ــکل )مش بگوید و از آن چه که نمی داند و یا بر او مش
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)کمپانی، 1363، ص52(.
ــت که راهنمای همه ی معلمان و دانش آموزان  ــخن امام نکته تربیتی مهمی نهفته اس در این س
ــت، بیاموزد؛ و در آن چه نمی داند سکوت کند. در تعلیم  ــت. معلم باید بر آن چه واقف اس اس
و تربیت نباید چیزی غلط و ناصواب آموخت و معلم در این مهم بیشترین نقش را دارد. واژه 
»نمی دانم«، بسیار آموزنده تر است از »می دانم«ی که نمی آموزد. و همچنین از سخنان ایشان است 
که: »سه چیز در او بالغت و شیوائیست، معنی مقصود را رساندن، از سخن بیهوده دوری جستن، 

و با لفظ کم، معنی بسیار فهماندن« )ابن شعبه بحرانی، 1358 ، ص332(.
از این سخن گهربار که راهنمای ما در نظام آموزش و پرورش است می توان اینگونه نتیجه گرفت 

که:
1- معلم باید معنی و مقصود و هدف خود را برساند. به عبارت دیگر معلم باید به دانش آموزان 
بفهماند که از آنها چه می خواهد و هدف آن درس چیست. در بسیاری از مواقع، معلم آموزش 
می دهد اما چون هدفش برای دانش آموزانـ  و حتی بعضی مواقع برای خود- مشخص نیست، 

به یادگیری نمی انجامد.
2- معلم باید از سخنان بیهوده بپرهیزد. یکی از مصادیق سخنان بیهوده در آموزش، خارج شدن 
ــد. اگر معلمی بی ربط با موضوع  ــت که در حال آموزش می باش از مدار محتوا یا موضوعی اس
آموزش صحبت کند، یادگیری با مشکل مواجه می شود زیرا تحقیقات نشان داده است که ارتباط 

و پیوستگی مطالب نقش مهمی در یادگیری دارد )پیاژه، 1969م، ص25(.
مصداق دیگر سخنان بیهوده، سخنان ناروا و نامناسب است. این مساله بسیار مهمی است زیرا 
دانش آموزان بسیاری از امو را از طریق سخنان و رفتار معلم می آموزند و اگر سخن و رفتار او 
ناشایست باشد به دانش آموز منتقل می شود. غزالی در رساله االدب فی الدین می گوید که معلم 
باید شایسته ی این جایگاه بوده و دارای خصایل نیکو باشد زیرا رفتار وی در دانش آموز بسیار 
تأثیر می گذارد: »شاگردان نوجوان در سالیانی زندگی می کنند که تقلیدگرند و در چشم آنان آن 
معلم مردی نمونه است؛ چشمهایشان به رفتار و کردار او دوخته شده است و دریچة گوشهایشان 
به گفتار او گشوده گردیده است. اینان هر چه او بخواهد می خواهند و هر چه نپسندد نمی پسندد« 

)شلبی، 1951م، ص211(.
3- الفاظ و نحوه کاربرد آنها نیز در یادگیری بسیار موثر است. فارابی در کتاب »الفاظ المستعمله«، 
ــموع و روش احتذاء. در روش  ــمت کلی تقسیم می کند: روش مس روش آموزش را به دو قس
ــموع یادگیری بر اساس انتقال مفاهیم الفاظ صورت می گیرد و در روش احتذاء که روشی  مس
تقلیدی است، متعلم با مشاهده افعال معلم و تقلید از او به یادگیری می رسد )دفتر همکاری حوزه 

و دانشگاه، 1377، ص134(.
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محققان تاکید می کنند که در کاربرد لفظ، باید به معنا و زمینه کاربرد آن توجه داشته باشیم. مثال 
می توان از واژه ی گربه معانی مختلفی استنباط کرد: خود گربه، یک شئ یا موجود خزه پوش و 
 Winch( جاندار گربه صفت. بنابراین معلم باید در آموزش به معنای واژه ها و الفاظ توجه کند

.)& Gingell, 1999, p. 129
1-1-2.تأکید بر رعایت تقوای علمی

یکی دیگر از سفارشات بسیار مهم ائمه اطهار)ع(، رعایت تقوا و توجه به آن است. بر این اساس 
تقوا، یکی از مبانی بسیار مهم در تربیت اسالمی است. از مجموع بیانات متعدد امام صادق)ع( در 
این زمینه، اینگونه برداشت می شود که الزم است انسان در همه حال مسئله تقوا را رعایت کند 

که یکی از مهمترین زمینه های آن، رعایت تقوا در تعلیم و تعلم می باشد.
بَاِب َعَلیُْکْم  به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امام صادق)ع( می فرماید: »یَا َمْعَشَر الشَّ
«؛ ای گروه جوانان تقوای الهی را پیشه گیرید. همچنین در بیانی دیگر می فرماید:  بِالْبَاهِ ... واتَُّقوا اهللَّ
ُ فِیهِ َو اَل یَْقِدُر َعَلی تَْغیِیرِهِ«؛ سزاوار نیست برای  »اَل یَنْبَغِي لِْلُمْؤمِِن أَْن یَْجلَِس َمْجلِساً یُْعَصی اهللَّ
مومن که در مجلسی بنشیند که در آن معصیت می شود و نمی تواند جلوی آن را بگیرد )کلینی، 

1401 ق، ج2، ص374(.
ــد، لذا  ــن از آنجا که از دیگر اصول و مبانی تعلیم و تربیت، رعایت ادب و تقوا می باش همچنی
ُ َعزَّ َو َجلَّ النَّاَس بَِطاَعتِهِ لَِما َعَقُلوُه َو َما لَْم یَْعقُِلوُه  امام)ع( در این زمینه می فرمایند: »إِنََّما اْمتََحَن اهللَّ
یداً یُْصلِْح لَُکْم أَْعمالَُکمْ  َو یَْغفِْر لَُکْم  ــدِ َ َو ُقولُوا َقْواًل َس َهةِ َو اتَُّقوا اهللَّ ــبْ ةِ َو َقْطعاً لِلشُّ إِیَجاباً لِْلُحجَّ
ُذنُوبَُکْم َو یُْدِخْلُکْم َجنَّاٍت تَْجرِي مِْن تَْحتَِها اأْلَنْهاُر َو َمساکَِن َطیِّبًَة فِي َجنَّاِت َعْدٍن َو اَل یَُفوتُُکْم 

نْیَا« )کلینی، 1401 ق، ج2، ص375(. نْیَا َفإِنَّ اآْلِخَرةَ اَل تَْلَحُق َو اَل تُنَاُل إاِلَّ بِالدُّ َخیُْر الدُّ
1-2.مبانی سیاسی و اجتماعی تعلیم و تعّلم از منظر امام صادق)ع(

1-1-2.توصیه به هم اندیشی و مدارا با مخالفان
امام صادق )ع( شیعیان را به همزیستی و مدارا با اهل سنت دعوت کرده و در مواردی به ایشان 
دستور به برقراری جلسات علمی و مناظره می دهند تا به این طریق هم شیعیان از جامعه اکثریت 
منزوی نشوند و هم بتوان احکام و اصول شیعی را با مالطفت به آنان منتقل کرد. از این رو در 
مدار حق با مسامحه با آنان رفتار می شد اما این سهل گرفتن هرگز به معنای زیر پا گذاشتن اصول 

نبود و آن جا که مساله اصولی در میان بود، حضرت هرگز تسلیم نمی شد. 
به عنوان مثال در یکی از سفرها، امام صادق)ع( به حیره )شهری در میان بصره و کوفه( آمد. در 
ــور دوانیقی به خاطر ختنه فرزندش جمعی را به مهمانی دعوت کرده بود. امام نیز  ــا منص آن ج
ناگزیر در آن مجلس حاضر شد. وقتی که سفره غذا انداختند، هنگام صرف غذا یکی از حاضرین 
ــراب آوردند. وقتی ظرف شراب را به او دادند، امام بی درنگ  ــت ولی به جای آن ش آب خواس
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برخواست و مجلس را ترک کرد و فرمود که رسول خدا فرموده است: »ملعون است کسی که در 
کنار سفره ای بنشیند که در آن سفره شراب نوشیده شود« )محمدی، 1379، ص82(.

ــیاری دارد. افراد ممکن است نظرات مختلف و  ــتی و مدارا نقش بس در تعلیم و تربیت همزیس
متفاوتی در زمینه ای داشته باشند. با مدارا و همزیستی باید همدیگر را تحمل کنند و به نظرات 
یکدیگر احترام بگذارند. این مدارا و همزیستی به معنای توهین و بی احترامی نسبت به عقیده 
ای نیست. به عبارت دیگر، در فضایی که افراد مختلف دارای عقاید و نظرات مختلف و بعضا 
مخالفی هستند، فقط باید به بیان و بررسی نظرات و عقاید پرداخته، و از توهین به نظرات پرهیز 
شود. دانش آموزان با بیان نظرات متعدد و گاها مخالف، از یکدیگر بسیاری از امور می آموزند 

.)Joseph, 2002, p. 54(
1-2-2.توصیه به آموزش های اجتماعی هدف محور

طبق سیره و سخنان امام صادق)ع(، الزم است که نظام آموزشی جامعه بر اساس هدف و برنامه 
مشخصی به تعلیم و تربیت افراد اقدام کند که این هدف با عناوینی کلی و در قالب تالش برای 
ــئولیت های مهم در  آماده کردن دانش آموزان و متعلمان جهت انجام امور دنیوی و پذیرش مس

جامعه در زبان روایات بیان شده است.
بر این اساس باید گفت که بی شک یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت می بایست آماده کردن 
افراد برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی باشد و این خود گام بزرگی برای هدف محور کردن 
آموزش های اجتماعی می باشد. بر این اساس هر فردی باید حرفه ای را آموخته و به آن مشغول 
شود. از همین روی است که امام صادق)ع( یاران و پیروان خود را به کسب مال حالل تشویق 
ــا باشند و از هرگونه تنبلی و کسالت دوری  ــت که در کار خود کوش می کرد و از آنان می خواس

کنند )باهنر، 1360 ٌ، ص15(. 
ــربلندی انسان می دانست و می فرمود: »صبح  ــان کار کردن و تجارت را موجب عزت و س ایش
زود برای به دست آوردن عزت خود بروید ولی تاکید می کردند که تجارت باید سالم، و کسب 
ــد. آن گرامی هرگونه کوشش و تالش را برای توسعه  ــت و مشروع باش درآمد از راه های درس
زندگی خود و خانواده، حج و زیارت رفتن، صدقه دادن و صله رحم کردن را تالش برای آخرت 

می دانستند نه دنیا« )کمپانی، 1363، ص91(.
ایشان خود نیز کار می کردند و در روزهای بسیار گرم تابستان، عرق ریزان در مزرعه و باغ خود 
فعالیت می نمود. هر وقت کارگری را به کار می گرفت، پیش از خشک شدن عرقش مزدش را 

می داد )خامنه ای، 1386، ص62(.
ــخنان امام نکات تربیتی مهمی می توان دریافت کرد که برخی از آنها به شرح  ــیره و س از این س

ذیل است:
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ــان گره خورده و نتایج آن  ــت که با دین و آخرت انس 1- کار و فعالیت امری مهم و حیاتی اس
دنیوی و اخروی است

2- تعلیم و تربیت باید جوانان را برای مشاغل آینده جامعه آماده کند.
3- هر فرد تا آنجا که می تواند باید خود کار و تالش کند و کار خود را به دیگران محول نکند.

4- در صورت نیاز داشتن به همکار یا کارگر، باید حقوق او را رعایت کرد و حق الزحمه او را 
به موقع پرداخت نمود.

5- کسب و کار و سود ناشی از آن باید حالل و منصفانه باشد. 
1-3-2. توجه به مبانی سیاست اسالمی در نظام تعلیم و تربیت

ــی دین اسالم که مهمترین  ــکل عادالنه و فهم معارف سیاس آموزش نحوه حکومت داری به ش
ارکان آن محبت به جامعه اسالمی و بیزاری و دوری از غاصبان و ظالمان می باشد، یکی از اصول 
و مبانی کلیدی تعلیم و تربیت اسالمی بوده که نشانه های تأکید بر آن در سیره و سخنان امامان 
معصوم)ع(، به وضوح قابل درک و مشاهده است. همانطور که نحوه آموزش عملی این بزرگان، 
سراسر مبارزه با ظلم و بی عدالتی و توجه به مستمندان و حمایت از حق و حقیقت و مستضعفین 

بوده است.
ــد زیرا حکومت را غاصب  ــادق)ع( حتی در مجالس عمومی خلیفه نیز حاضر نمی ش ــام ص ام
می دانست و حاضر نبود با پای خود بدان جا برود، زیرا با این کار از ناحق بودن آنان چشم پوشی 
می شد و تنها در برخی مواقع و به خاطر مصالحی حضور می یافتند. به همین دلیل منصور ضمن 
نامه ای به امام نوشت: چرا تو به اطراف ما مانند سایر مردم نمی آیی؟ امام در پاسخ نوشت: نزد 
ما چیزی نیست که به خاطر آن از تو بترسیم و بیاییم؛ نزد تو نیز در مورد آخرتت چیزی نیست 
که به آن امیدوار باشیم. تو نعمتی نداری که بیاییم و به خاطر آن به تو تبریک بگوییم و آن چه 
که اکنون داری آن را بال و عذاب   نمی دانی تا بیاییم و تسلیت گوییم. منصور نوشت: بیا تا ما را 
نصیحت کنی. امام نیز نوشت: کسی که آخرت را بخواهد با تو همنشین نمی شود و کسی که دنیا 

را بخواهد به خاطر دنیای خود، تو را نصیحت نمی کند )کمپانی، 1363، ص41(. 
ــی و تربیتی خود، حمایت از ناتوانان و نیازمندان و  ــان در برنامه های آموزش از همین روی ایش
کمک به ایشان را به عنوان برنامه های اصلی معرفی کرده و جایگاهی ویژه در نظام تعلیم و تربیت 
ــر جندب، آن که در انجام حاجت  ــالمی برای آن قائل بودند؛ چنان که می فرمایند: »ای پس اس
برادرش گام زند چون کسی است که میان صفا و مروه سعی کند و برآورنده ی حاجتش چون 
ــت که روز بدر در راه خدا به خون غلطیده، و خدا هیچ مردمی را عذاب نکرده مگر  ــی اس کس

هنگام بی اعتنایی به حقوق فقراء خودشان« )ابن شعبه بحرانی، 1358 ، ص313(.
و همچنین می فرمایند: »از خدا بترسید درباره ی برادران مسلمان و مسکین خود زیرا آنان به شما 
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حق دارند که دوستشان بدارید...« )ابن شعبه بحرانی، 1358 ، ص327(. امام )ع( در نهایت عالقه 
به کار و تالش، هرگز فریفته درهم و دینار نمی شد و بهترین کار را از نظر خداوند تقسیم دارایی 
ــت. به عنوان مثال امام)ع( در مورد باغ شخصی خود می فرمود: وقتی  خود با نیازمندان می دانس
خرماها می رسد، می گویم دیوارها را بشکافند تا مردم وارد شوند و بخورند. همچنین می گویم ده 
ظرف خرما که بر سر هر یک ده نفر بتوانند بنشینند آماده سازند تا وقتی ده نفر خوردند، ده نفر 
دیگر بیایند و هر یک، یک مد خرما بخورند. آن گاه می خواهم برای تمام همسایگان باغ )پیرمرد، 
پیرزن، مریض، کودک و هر کس دیگر که توان آمدن به باغ را نداشته( یک مد خرما ببرند. سپس 
مزد باغبان و کارگران و... را می دهم و باقی مانده محصول را به مدینه آورده بین نیازمندان تقسیم 
می کنم و دست آخر از محصول چهارهزار دیناری، چهارصد درهم برایم می ماند )حیدر، 1369، 

ص23(.
1-4-2.توجه به حقوق فردی و اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت

توجه به حقوق دیگران از تاکیدات مؤکد همه ائمه اطهار )علیهما السالم( بوده که در روایات از 
آن به »حق الناس« تعبیر شده است. به عنوان مثال امام صادق)ع( در این زمینه می فرمایند: آسان 
ترین حقوق این است که برای برادرش )برادر مسلمان( آن را بخواهد که برای خود می خواهد و 
در حق او نخواهد آن را که برای خود نمی خواهد. در راه برآوردن حاجتش قدم بردارد، خشنودی 

او را بخواهد و به گفته ی او مخالفت ننماید )مطهری، 1368، ص93(.
ــیار مهم و حیاتی در تعلیم و  باید گفت که توجه به حقوق فردی و اجتماعی دیگران امری بس
تربیت است و آموزش این امر می بایست یکی از اهداف و برنامه های نظام تعلیم و تربیت اسالمی 
باشد. در این زمینه می توان به حقوق والدین به فرزندان )در مقام اولین مربیان(، حقوق فرزندان 
به والدین، حقوق معلمان به دانش آموزان و حقوق دانش آموزان به معلمان اشاره کرد. مثال در 
آیات و روایات، به احترام والدین بسیار تاکید شده است و قرآن کریم می فرماید که به آن ها حتی 

یک »اف« هم نگویید.
فرزندان نیز نسبت به والدین حقوقی دارند. امام صادق)ع( می فرمایند: »پدر و مادر را بر فرزند سه 
حق است. شکر آنان در هر حال، اطاعتشان در هر امر و نهی که عصیت خدا نباشد، و خیرخواهی 
برای آن ها در نهان و عیان، و فرزند را بر آنان سه حق است، مادر خوب انتخاب کردن، نام خوب 

نهادن و پرورش خوب دادن )ابن شعبه بحرانی، 1358 ، ص337(.
غزالی نیز با آوردن روایتی از پیامبر)ص(، از حقوق فرزند بر پدر را ادب آموختن و نام نیکو نهادن 
ُن اْسَمُه َو یَُعلُِّمُه الِْکتَابََة َو  می داند؛ چنانچه پیامبر)ص( فرمود: »مِْن َحقِّ الَْولَِد َعَلی َوالِِدهِ ثاََلثٌَة یَُحسِّ
ُجُه إَِذا بََلغ « )مجلسی، 1411ق، ج71، ص80(. وی با ذکر روایتی این مسأله را توضیح می دهد  یَُزوِّ
که حابس تمیمی پیامبر)ص( را دید که فرزند خود حسن را می بوسید، گفت: من ده فرزند دارم، 



231

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

هیچ کس را از ایشان نبوسیده ام. گفت: »ان من الیَرَحُم الیُرَحَم«؛ کسی که مهربانی نکند، مهربانی 
نبیند )غزالی، 1372، ج2، ص467(.

غزالی همچنین در کتاب »االدب فی الدین«، طاعت از والدین و احترام گذاشتن به آنها را مورد 
تأکید قرار داده و می افزاید: »فرزند باید که سخن والدین خود را بشنود و هرگاه او را بخوانند برود 
و چون برخیزند برخیزد و با ایشان عصیان نورزد و از آنچه منع کنند بپرهیزد ... هرگاه برایشان 
نیکی کند یا امر ایشان انجام دهد، منتی بر آنها ننهد و با دیدة غضبناک بر آنها ننگرد« )عطاران، 

1368، ص95(.
در کتاب »کیمیای سعادت« امام محمد غزالی نیز به قول رسول اکرم)ص( می گوید که وی فرمود: 
»نیکویی کردن بر مادر و پدر، فاضلتر از نماز و روزه و حج و عمره و غزا است« )غزالی، 1361، 

ص338(.
در همین راستا است که متوجه می شویم مسئله صبر و گذشت در نظام تعلیم و تربیت اسالمی 
چه جایگاهی دارد. این مسئله گذشت عالوه بر آن که آثار روحی بسیار زیادی بر عامل آن دارد، 
نوعی تنبّه و بیداری نیز برای فرد رقیب است. به همین دلیل است که امام صادق)ع( می فرمایند: 
ــی که از تو بریده، و بده به آن که از تو دریغ کرده، و احسان کن  ــر جندب بپیوند با کس »ای پس
بر کسی که به تو دشنام داده و انصاف بده به کسی که با تو خصومت کرده، و بگذر از کسی که 
به تو ستم کرده چنانچه دوست داری که از تو گذشت شود به عفو خدا، از خودت توجه کن، 
نبینی که آفتابش بر نیکان و بدان هر دو می تابد و بارانش بر صالح و خطاکار می بارد« )ابن شعبه 

بحرانی، 1358 ، ص317(.
3- روش های تعلیم و تربیت در مکتب علمی امام صادق)ع(

یکی از منابع بسیار مهمی که می توان برنامه ها و روش های تعلیمی و تربیتی را با توجه به سیره 
امام صادق)ع( از آن استخراج کرد، توجه به مکتب علمی و دانشگاه امام صادق)ع( است. در طول 
تاریخ به ندرت می توان مکتب و کالس درسی همچون مجالس و محافل علمی امام صادق)ع( 
یافت که نسل های متوالی را تحت تأثیر خود قرار داده و دانشجویانی متمدن و فرهیخته تربیت 

کند.
مشهور است که روش امام جعفر صادق)ع( مطابق با جدیدترین روش های آموزشی بوده و در 
این جلسات متعلمان به کشف قواعد، استنباط، نقد حدیث، کوشش در جهت تألیف و تصنیف 
ــیم بندی احکام تشویق می شدند و این جلسات محلی جهت برخورد فکری عالمان و  و تقس

دانشجویان بوده است )حیدر، 1369، ص99(.
ــرت او را با آغوش باز  ــوی امام می رفت، حض ــنه کامان علم و حقیقت به س ــر کس از تش ه
می پذیرفت. در جلسات امام صادق)ع(، دانش های گوناگونی از علوم دینی مانند فلسفه، حدیث 
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و تفسیر تا علوم طبیعی مانند تاریخ، اخالق و جامعه شناسی عرضه شده بود )خامنه ای، 1386، 
ص16(.

آن حضرت در حوزه درسی خود به تربیت متخصصان اهتمام نشان می داد. مثال هشام بن حکم 
متخصص در مباحث تئوریک بود و یا زراره و محمدبن مسلم و عده ای دیگر در مسایل دینی 
تخصص داشتند و جابربن حیان متخصص ریاضیات بود. اگر کسی برای علم آموزی می آمد، 
ــید خواهان آموختن کدام علم است. اگر پاسخ می داد فقه، امام او را به متخصصان  امام می پرس
فقه راهنمایی می کرد و اگر می گفت تفسیر، او را به متخصصان تفسیر داللت می کرد، و به همین 
ــکی یا شیمی، آن حضرت وی را به  ــیره، یا ریاضیات یا پزش ترتیب اگر می گفت حدیث یا س
برجستگان و خبرگان در این علوم راهنمایی می کرد و آن دانشجو به مالزمت هر کس که خود 
می خواست در می آمد تا پس از مدتی به دانشمندی توانا و برجسته در دانش دلخواه خود تبدیل 

شود.
حضور در جلسات علمی امام صادق)ع( برای همگان ممکن بود. امام نیز مجالس اصلی خود را 
در جایی مهم و حساس یعنی مدینه قرار داده بودند )بهشتی، 1360 ، ص13(. می توان گفت که 

برنامه مکتب علمی امام صادق)ع( به سه قسمت تقسیم می شده است:
1- امام بخشی از مباحث علمی خود را به کسانی اختصاص می دادند که از فلسفه یونان باالخص 
و سایر فلسفه ها باالعم آگاهی داشتند و به خوبی از نظر اسالم درباره آنها و دالیلی که آن فلسفه ها 

را نقض می کرد، آگاه بودند.
2- سپس آن حضرت به نوشتن رساله هایی همچون »توحید مفضل« و »اهلیجه« و ... اقدام کرده
ــه های الحادی به بحث و مناظره می پرداختند  ــتقیماً با سران اندیش 3- و در نهایت امام)ع( مس

)نصیری، 1378، ص89(.
باید گفت که در حوزه مباحث تعلیم و تربیت از دو رویکرد آموزشی یاد می شود: اول رویکردی 
که دانش آموز در آن منفعل است و معلم قصد دارد که همه چیز را به ذهن دانش آموز منتقل 
کند. در این رویکرد فهم و درک جایگاهی ندارد و تاکید بر محفوظات است. در رویکرد دوم، 
دانش آموز و یادگیرنده نقش فعالی بر عهده دارد. در این رویکرد بر فهم و درک تاکید می شود 
 Suarez-Orozco and Oin-Hilliard,( ــردازد ــده به بحث و مذاکره با معلم می پ و یادگیرن

.)2004, p. 241
ــت و به همین دلیل به بحث و مناظره  باید گفت که رویکرد امام، به فهم و درک یادگیرنده اس
می پردازد و بحث و مناظره یکی از روش های آموزشی مورد تاکید امام بوده و خود بارها از این 
روش استفاده می کردند. توجه به بحث و گفتگو، یکی از تاکیدات بسیار مهم تعلیم و تربیت امروز 

است. )شریعتمداری، 1380، ص97(.
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به نظ می رسد تمام روش های مذکور بدین منظور است که فرد از کار نادرست و بطالن حرف 
خود آگاه شود و آن را اصالح کند و این وظیفه معلم است که چنین شرایطی را فراهم کند. در 
امر به معروف و نهی از منکر نیز که به مثابه یکی از روش های مهم تعلیم و تربیت مطرح می شود، 

نکات مهم و قابل توجهی قابل برداشت است )شریعتمداری، 1374، ص128(.

نتیجه گیری
همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، برخی از اندیشمندان معتقدند که امکان استخراج اصول 
و مبانی تعلیم و تربیت از آموزه های دینی )قرآن و حدیث( وجود نداشته و تنها با بهره گیری از 
مباحث روانشناسی و جامعه شناسی و ... که زاییده علم ناقص بشری است، می بایست به تدوین 

برنامه ها و اهداف نظام تعلیم و تربیت یک جامعه پرداخت.
ــخ های متعددی بدین شبهه داده شده و اندیشمندان دینی تالش کرده اند تا از لحاظ  اگرچه پاس
نظری و تئوری این فرضیه را باطل کنند، لکن به نظر می رسد بهترین پاسخ در این زمینه، استخراج 
اصول و مبانی و اهداف و برنامه های نظام تعلیم و تربیت از محتوای آموزه های دینی باشد که به 

عنوان پاسخی سلبی و مثالی نقض به خوبی می تواند بطالن فرضیه مذکور را اثبات نماید.
همچنین از آنجا که دین اسالم، دینی جامع و کامل بوده و در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 
دستورالعمل های مفصلی را بیان کرده است، لذا پرداختن به این مطلب مهم می تواند به استخراج 
الگوی سبک زندگی علمی افراد و جامعه اسالمی نیز کمک کرده و از این رهگذر اصول و مبانی 

سبک زندگی علمی را تدوین نمود.
در حقیقت این مقاله تالش دارد تا با بررسی تنها بخشی از آموزه های دینی، گامی کوچک در 
زمینه کشف اصول و مبانی نظام تعلیم و تربیت اسالمی برداشته و از این رهگذر راه تحقیق و 
ــبک زندگی  ــیم الگوی جامع س پژوهش جهت تدوین الگوی جامع این نظام و در نهایت ترس

علمی جوامع اسالمی را هموار نماید.
ــی روایات و احادیث وارده از امام جعفر صادق)ع( به عنوان یکی از  به همین منظور، به بررس
ائمه شاخص و تحول آفرین در حوزه تعلیم و تربیت پرداخته شده و تالش شده تا با بررسی 
ــان در کتب حدیثی، اصول و مبانی تعلیم و تعّلم و تربیت از منظر آن امام  مجموع روایات ایش

همام استخراج شود.
تحلیل محتوای احادیث امام صادق)ع( بیانگر آن است که می توان اصول و مبانی نظام تعلیم و 

تربیت را در دو حوزه مختلف بدین نحو ترسیم نمود:
در حوزه مباحث اخالقی و دینی تعلیم و تربیت می بایست به امور ذیل توجه شایانی صورت 
گیرد: خدا باوری، خدا محوری، اولویت آموزش معارف دینی، اخالق محوری و رعایت تقوای 
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علمی.
در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز می بایست امور ذیل مورد توجه جدی قرار گیرند: هم اندیشی 
و مدارا با مخالفان، آموزش های اجتماعی هدف محور، آشنایی با مبانی سیاست اسالمی و توجه 

به حقوق فردی و اجتماعی انسانها.
ــیره آن امام همام به عنوان کسی که امروزه افتخار جامعه  ــی سبک و س در نهایت پس از بررس
شیعیان بوده و گستره آموزه های وی در علم و دانش باعث شده است که مکتب شیعه را مکتب 
جعفری نیز بنامند، می توان به این نتیجه رسید که از منظر آن حضرت)ع(، الگوی سبک زندگی 
علمی در جامعه اسالمی می بایست بدین صورت و بر اساس شاخصه های فوق تنظیم و تدوین 

گردد:
نمودار شماره 1 : الگوی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق)ع(

منابع
قرآن کریم.
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مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی
بر مبنای تحلیل محتوای روایات امام صادق)علیه السالم(

محمد جانی پور1
فرشته جانی  پور2

چکیده
ــیم نوعی خاص از معیشت که  ــتیابی به معنا و ماهیت زندگی و در پی آن ترس دغدغه دس
ــی ترین دغدغه های اصیل آدمی بوده که  ــود، یکی از اساس ــبک زندگی گفته می ش بدان س
ــت. اما آنچه در این میان مهم و  ــده اس ــری به نحوی مطرح ش در هر دوره ای از تفکر بش
ضروری است، کشف و استخراج مؤلفه های بنیادین سبک زندگی به عنوان اصول و مبانی 

آن می باشد که قابلیت تطبیق بر شرایط زمانی و مکانی مختلف را داشته باشد.
ــط  ــته که توس ــبک زندگی اختصاصی خود را داش ــت هر فرهنگ و تمدنی، س  بدیهی اس
مؤسسان و رهبران آن ترسیم و تبیین شده است. بر همین اساس، به منظور ترسیم الگوی 
سبک زندگی اسالمی نیز الزم است به منابع اصیل اسالمی مراجعه کرده و با تحلیل دقیق 
ــبک زندگی  ــه مضامین و محتوای مندرج در آنها، مهمترین مؤلفه های بنیادین س و عالمان

اسالمی را استخراج نمود.
1.دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق)ع( )نویسنده مسئول(

2. کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
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در این مقاله تالش شده با مراجعه به مجموعه روایات امام صادق)ع( به ویژه در زمینه های 
ــط آن  ــده توس اجتماعی و فرهنگی، و پیجویی یافته های کالن نظری و فرانظری مطرح ش
ــی جهت ترسیم مدل و الگوی سبک زندگی اسالمی  امام همام، مهمترین مؤلفه های اساس

را کشف نماییم.
جهت تحقق این هدف، با استفاده از روش »تحلیل محتوا« به عنوان روشی کارآمد جهت 
ــوب به امام  ــتخراج مقوله های مضمونی، مجموعه روایات منس ــه بندی مضامین و اس طبق
ــادق)ع( در کتاب میزان الحکمه مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته و پس از طبقه بندی،  ص
ــتخراج مقوله های مضمونی و کدگذاری، در نهایت دیدگاه های آن  تعیین مفاهیم اصلی، اس
امام)ع( در زمینه های؛ عبادی، فردی، اجتماعی، علمی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی 

در حوزه سبک زندگی اسالمی کشف و احصاء شده اند.

واژگان کلیدی:
امام صادق)ع(، حدیث، سبک زندگی، سبک زندگی اسالمی، تحلیل محتوا.

 Life Style Key words: Imam Sadiq)p.b.u.h(, Narrative, Life Style, 
Islamic, Cuntent Analysis

مقدمه
ــی، اجتماعی و فرهنگی هنوز  ــالم در زمینه های سیاس ــم ظرفیت های عظیم دین اس علیرغ
ــاختار و شبکه روابط اجتماعی آموزه های اسالمی به منظور ترسیم مدل  تاکنون مفاهیم، س
ــکل جدی و عمیق و با توجه به نظریه های جدید  ــالمی به ش ــبک زندگی اس و الگوی س
ــورد مطالعه و  ــه حوزه های فرهنگی و اجتماعی م ــناختی مربوط ب ــی و جامعه ش اجتماع
بررسی قرار نگرفته اند. یکی از دالیل عمده این موضوع، غلبه نگاه ایدئولوژیکی و اعتقادی 
به مفاهیم اسالمی بدون توجه به ظرفیت های انسانی و علمی آنها می باشد. این نگاه گرچه 
در سطح خود مهم و قابل تقدیر و ضروری است، اما محدود ساختن این مفاهیم در ابعاد 
ــمانی  ــریت را از توانائی های معنائی نهفته در این مفاهیم متعالی و آس مزبور می تواند، بش

محروم سازد و انسان ها را از این منبع بزرگ علمی و انسانی دور نماید.
ــته های موجود در زمینه مطالعات مربوط به احادیث، روایات و افعال  ــیاری از نوش در بس
ــالم( نه تنها به رویکردهای و جنبه های ظاهری و سطحی و تاریخی  معصومین)علیهم الس
ــًا اغراق آمیز  ــی و  احیان ــد، بلکه دارای رگه های عمیق عاطفی، احساس ــا اکتفا کرده ان آنه
ــند. این گونه رویکردها بیش از خدمت به اصل دین، نگاه سطحی و غیر آکادمیک  می باش

را تعمیق می بخشند که در جهان کنونی از جایگاه نه چندان مطلوبی برخوردار هستند. 
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تعالیم شیعی که ریشه در سخنان و رفتار پیامبر اعظم)ص( و امامان معصوم)علیهم السالم( 
دارد، بهترین منبع برای تبیین، تشریح و تعیین زمینه ها و حوزه های مربوط به مسائل انسانی 
و اجتماعی است که چنانچه مورد مطالعه دقیق قرار گیرند، قطعًا رهنمودها و نظریات آنها 
ــالمی، بلکه برای جامعه جهانی مفید، ضروری و قابل بهره برداری  نه فقط برای جامعه اس

می باشد.
ــه در دوران وی  ــس مذهب« می خوانند ک ــام صادق)ع( را از آن جهت »مؤس ــرت ام حض
ــان)ع( یافت تا  ــایر امام ــه آن امام معصوم)ع( فرصتی بیش از س ــا گردید ک ــرایطی مهی ش
ــاند و وارد ساحت های  ــالمی را به جهانیان بشناس ــرمایه های عظیم نهفته در فرهنگ اس س
ــالم واقعی بنیان  ــاختار اس ــون علمی نماید و با چنین رویکرد آگاهانه ای بود که س گوناگ
ــه ها و  ــعت مفاهیم و اندیش ــد. در چنین عصری بود که بالندگی و عمق و وس گذاری ش
ــفی، کالمی و  ــالمی ظاهر گردید. در حقیقت تضارب افکار و مباحثات فلس اعتقادات اس
اعتقادی زمینه های رشد و پرورش مفاهیم و افکار بلند اسالمی را فراهم ساخت و این امام 

صادق)ع( است که در آن دوران پرچمدار اسالم راستین بود.
ــه ویژه در زمینه های  ــا مطالعه روایات امام صادق)ع( ب ــت که ب ــن مقاله در صدد آن اس ای
ــط آن امام)ع( را کشف  ــده توس اجتماعی و فرهنگی، یافته های کالن و فرانظری مطرح ش
ــبک زندگی اسالمی را جهت ترسیم  کرده و از این رهگذر، مهمترین مؤلفه های بنیادین س

مدل و الگویی جامع و کارآمد، تبیین نماید.
ــم، احادیث پیامبر  ــت به قرآن کری ــق هدف مذکور می بایس ــت که جهت تحق بدیهی اس
ــان نیز توجه نمود،  ــخنان و رفتارهای امامان معصوم)ع( قبل و بعد از ایش اکرم)ص( و س
ــت واحداند که بنا به  ــیعه)ع( جلوه های متعدد از یک هوی ــا از آنجا که اصوالً امامان ش ام
ضرورت های زمانی و مصالح اجتماعی و شرایط سیاسیـ  اجتماعی متجلی می شوند، لذا با 
چنین رویکردی می توان گفت که مفاهیم مطرح شده نیز از یک کلیت و جزئیتی برخوردار 
ــت که تمام ائمه اطهار)ع( آن را در طول حیات  ــتند که این کلیت همان خط کلی اس هس
دنبال کرده و این جزئیت همان شرایط مکانی و زمانی است که نیازمند تبیین های موقعیتی 

و منطبق با وضعیت اجتماعی هر دوران می باشد.
ــیاری از مفاهیم مطرح شده که از کلیت کافی برخوردار نبوده اند و با  به عبارت دیگر، بس
ــتفاده قرار گرفته اند، در طی زمان و  توجه به نیازهای همزمانی )Synchronic( مورد اس
با توجه به حرکت درزمانی )Diachronic(، به کلیتی تبدیل شده اند که نوعی از پارادایم 

مسّلم و خط دهنده در جامعه اسالمی تبدیل شده اند.
ــوم)ع( در دوران زندگانی خود و از  ــی از مهمترین اقدامات امامان معص ــن روی یک از ای
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جمله امام صادق)ع(، تبدیل جزئیت های همزمانی به یک حرکت درزمانی و کلیتی است 
ــی و  ــالمی پیدا کرده و از نوعی معرفت شناس که بتواند جایگاه فرانظری را در جامعه اس

شناخت فلسفی عمیق برخوردار گردد. 
ــده در این مقاله می تواند به عنوان  ــت که مؤلفه های بیان ش با توجه به چنین دیدگاهی اس
اصول و مبانی کلی الگوی سبک زندگی اسالمی معرفی شوند. قبل از ورود به بحث اصلی 
ــت در ابتدا نگاهی مختصر به تاریخچه زندگانی امام صادق)ع( داشته و  ــب اس مقاله مناس
پس از تبیین مفهوم سبک زندگی، مهمترین مؤلفه های بنیادین آن را از منظر امام صادق)ع( 

معرفی نماییم.

1. نگاهی مختصر به زندگانی امام صادق)ع(
ــال  ــرت جعفر بن محمد الصادق)ع( در اوایل نیمه دوم ربیع االول یا آغاز رجب س »حض
ــال  ــال 80 هجری قمری، والدت یافتند و در س 83 )به روایت مفید و کلینی(، و یا در س
ــالگی- برحسب اختالف روایات- وفات نمودند. 12  149 هجری قمری، در 65 یا 68 س
تا 15 سال از زندگی آن حضرت، با حیات مبارک جدشان حضرت امام زین العابدین)ع( ، 
ــعادت والد ارجمندشان حضرت امام محمد باقر)ع( همزمان  ــال نیز با حیات با س و 19 س
ــال امامت داشته اند که در این مدت، با 7 تن از  ــت. امام صادق)ع( به مدت 34 س بوده اس
ــام بن  ــی هم عصر بوده اند، این حاکمان عبارتند از : 1- هش حکومت گران اموی و عباس
عبد الملک ])105- 125 ه.ق[. 2- ولید بن یزید به عبدالملک ])126-125 ه.ق[. 3- یزید 
ــص( ]126 ه.ق[. 4- ابراهیم بن ولید بن عبدالملک  ــن ولید بن عبدالملک )ملقب به ناق ب
ــال 126 ه.ق[. 5- مروان بن محمد ]132-126 ه.ق[. 6- عبداهلل بن محمد  ]70 روز از س
بن علی بن عبداهلل بن عباس )ملقب به سفاح( ]137-132ه.ق[. 7- منصور عباسی مشهور 

به منصور دوانیقی ]137-158ه.ق[.
ــان را در دوره امویان و نزدیک به 15  ــال از عمر پر برکتش امام صادق)ع( قریب به 50 س
ــتانی، 1382، صص 116-115(.  گفته  ــیان سپری فرمودند. )کردس ــال را در عهد عباس س
ــده در روزگار امام باقر)ع( اندکی گشایش پدید آمد و سالیان 114-148 )دوران امامت  ش
ــار فقه آل محمد یا به تعبیر دیگر، روزگار تعلیم و تدریس فقه  امام صادق)ع( ( عصر انتش

جعفری بود. در این سالها مدینه نیز چهره دیگری یافته بود. )شهیدی، ص60(
ــه از ابوعبداهلل ]امام  ــدار آنچه ک ــول خدا به مق ــچ یک از اهل بیت رس ــمندان از هی دانش
صادق)ع([ روایت دارند، نقل نکرده اند، و هیچ یک از آنان متعلمان و شاگردانی به اندازه 
ــته اند، و روایات هیچ یک از آنان برابر با روایتهای رسیده از او نیست.  ــاگردان او نداش ش
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اصحاب حدیث نام راویان از او را چهارهزار تن نوشته اند. نشانه آشکار امامت او خردها 
ــازد. )اربلی، 1381،ج 2،  ــبهات الل می س را حیران می کند و زبان مخالفان را از طعن و ش
ــت: »فقیه تر از جعفربن محمد ندیدم« )ذهبی،  ص 166(. ذهبی نیز از ابوحنیفه آورده اس

1956، ج1، ص 166.(
ــیع می دانند )مغنیه، 1356، ص 7(.  حضرت امام صادق)ع( را بنیانگذار و رئیس مکتب تش
این مساله از این نظر اهمیت دارد که در زمان آن حضرت، بسیاری از حوزه های مفهومی، 
چه در بعد نظری خاص، نظری عام و فرانظری و نیز حوزه های عملی، چه در بعد زمانی 
خاص، زمانی عام و فرازمانی به معنای عدم وابستگی به زمان خاص، و باالخره حوزه های 
اعتقادی، چه در بعد شیعی ناب، چه در بعد تبیین عام اسالمی و چه در بعد تعیین تحریف 
و تالش برای پاسخ گویی شرعی و علمی به انحراف ها یا سوال ها روشن و مورد بحث و 

بررسی قرار داده و زمینه های مختلف آن را برای جامعه اسالمی تبیین کرده است.
ــن)ع( و امام حسین)ع( را دوره  دوران حضور امیرالمومنین علی)ع( و فرزندانش امام حس
ــرایط اجتماعی زمان امام سجاد)ع( به دوره  ــهادت« نامیده اند که به دلیل ش »عدالت« و »ش
ــت. اما آنچه مهم است اینکه در ترسیم یک مدل برای سبک  ــیر داده اس »عرفان« تغییر مس
ــل گرایی و به اصطالح دوره »فرهنگ  ــالمی، مهمترین نیاز، توجه به علم و عق زندگی اس

سازی« است که در عصر امام باقر)ع( و امام صادق)ع( تجلی یافته است
ــازی عقالنی و خدا محور در راستای ترسیم اصول  این دوره در حقیقت همان فرهنگ س
و مبانی سبک زندگی اسالمی در جهان اسالم است. این دوره، عصر شکوفائی دنیا سازی 
علمی بر پایه دین می باشد. در این دوره که امام صادق)ع( سردمدار و رهبر آن به حساب 
ــوند. پایه ای از جهان بینی  ــرع به حد کمال، مکمل همدیگر می ش می آید، علم و عقل و ش
ــهادت و عرفان را قرائت کرد.  ــایه آن عدالت، ش جدید به وجود می آید که می توان در س
ــازی اسالمی بر مبنای »عقالنیت«، »علم  عصر امام صادق)ع( در حقیقت عصر، فرهنگ س

گرایی« و »شرع محوری« است.

2. تبیین مفهوم سبک زندگی
ــتقیم  ــی از اصطالحات علوم اجتماعی، پیوند مس ــبک زندگی« به عنوان یک ــالح »س اصط
ــود دارد؛ مفاهیمی مانند: عینیت و  ــه ای از مفاهیم مرتبط با گفتمان خ ــی با مجموع و وثیق
ــکل و محتوا، رفتار و معنا، اخالق و  ــت، فرهنگ و جامعه، فرهنگ عینی و ذهنی، ش ذهنی
ــامل می شود که به زندگی انسان، اعم از بُعد  ــبک زندگی اموری را ش ایدئولوژی و ... . س
ــر بینش ها )ادراک ها و  ــود. اموری نظی ــی، مادی و معنوی او مربوط می ش ــردی، اجتماع ف
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ــادات( و گرایش ها )ارزش ها، تمایالت و ترجیحات( که اموری ذهنی یا رفتار درونی  اعتق
ــتند و رفتارهای بیرونی )اعم از اعمال هوشیارانه و غیرهوشیارانه، حاالت و وضعیت  هس
 Heidegger,( .ــتند ــی و دارایی ها که امور عینی هس ــمی(، وضعیت های اجتماع جس

)1962, p236
سبک زندگی به عنوان تجلی عینی اندیشه ها و عقاید، تأثیر فراوانی نیز بر عقاید و اندیشه ها 
ــکل گیری خلق و خو و نگرش ها عمومًا  ــانی دارد و از این رو ش و بخصوص صفات انس

متأثر از سبک زندگی است )هندی و دیگران، 1383، ص228(. 
ــا بینش ها و گرایش های خود،  ــب ب ــفی نیز متناس پیروان هر کدام از مکاتب فکری ـ فلس
سبک خاصی از زندگی را برگزیده اند. از این روی سبک زندگی کنونی در جهان بشریت، 
ــت، یا مدرن و یا مدرن زده. برخی سبک زندگی را تجسم تالش انسان برای  ــنتی اس یا س
یافتن ارزش های بنیادی یا به تعبیری فردیت برتر خود در فرهنگ موجود و شناساندن آن 
به دیگران تعریف کرده و برخی دیگر آن را به کلیّت زندگی و همه فرآیندهای عمومی و 

.)Adler, 1956, p. 32( خصوصی آن تطبیق داده اند
در این میان آنچه اهمیت پرداختن به سبک زندگی را در پژوهش های اجتماعی و اعتقادی 
ــت که در  ــبک های مختلف برای زندگی اس ــی از انتخاب س ــازد، نتایج ناش مبرهن می س
مواردی منجر به ظهور و بروز بسیاری از آسیب های اعتقادی، اخالقی و اجتماعی در سطح 
ــده و در مواردی دیگر رشد و پیشرفت های علمی، اقتصادی و فرهنگی را برای  جوامع ش

)Quinn, 2000, p53( .آنها به ارمغان می آورد
ــبک زندگی اسالمی واداشته، تأثیرات  ــمندان مسلمان را به تأمل و تعقل در س آنچه اندیش
سوء و زیانباری است که جوامع اسالمی در قرون اخیر از تمدن و فرهنگ کشورهای غربی 
ــده اند. در طی سالیان گذشته  ــبک زندگی غیر اسالمی تبعیت می کنند، متحمل ش که از س
ــیخته و ناهنجار، بسیاری از عناصر و مؤلفه های  ــاهد آن بوده ایم که به گونه ای لجام گس ش
ــده و در مواردی موجبات انحراف  ــبک زندگی غربی در میان جوامع اسالمی منتشر ش س

جوامع را فراهم آورده است.
ــود را در عالم طبیعت دنبال و »لذات گرایی« را به عنوان  ــی هدف غایی از زندگی خ برخ
سبک زندگی خود تعریف کرده و برخی دیگر با توجه به مکاتب جدید اخالقی، کوشیده اند 
تا با در نظر گرفتن ارزش های متعالی و غایی برای انسان، گونه ای خاص از سبک زندگی 

را برای او ترسیم نمایند که تنها در چارچوب جهان ماده قابلیت تحقق پیدا می کند.
ــک به معنویت گرایی و فرا  ــمانی با تمس در این میان برخی دیگر از مکاتب پیرو ادیان آس
رفتن از عالم ماده، تالش کرده اند ماهیت و هدف از زندگی انسان را در »خدا محوری« به 
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ــان کنار گذاشته شود  ــیده و این مطلب را تبیین کنند که اگر خدا از زندگی انس تصویر کش
ــد، زندگی بدون هدف خواهد بود و لذا نمی توان  ــته باش و در فعالیت های او حضور نداش
ــیره ای خاص برای نوع زندگانی او نیز تصور نمود. در نهایت باید گفت که  ــبک و س س
ــیم نوعی خاص از معیشت که  ــتیابی به معنا و ماهیت زندگی و در پی آن ترس دغدغه دس
ــبک زندگی گفته می شود، یکی از اساسی ترین دغدغه های اصیل آدمی بوده است.  بدان س

)علیزمانی، 1386، ص64(.
ــک، یکی از راه های تبیین الگوی سبک زندگی، شناسایی عناصر و مؤلفه هایی است  بی ش
ــبک زندگی برشمرده و در تحقیقات  ــمندان مختلف به عنوان ویژگی های یک س که اندیش
ــاره کرده اند. به عنوان مثال برخی اندیشمندان غربی از آنجا که سبک زندگی  خود بدان اش
ــات و کنش های اجتماعی افراد دانسته، لذا مواردی  ــامل همه رفتارها، افکار، احساس را ش
مانند: شیوه تغذیه، خودآرایی و پوشش، نوع مسکن، وسایل حمل و نقل، شیوه های گذران 
 Adler,( .ــی از مؤلفه های سبک زندگی برشمرده اند اوقات فراغت و ... را به عنوان بخش

)1956, p. 32
ــکونت و وسایل  ــول )1940( نیز بر مواردی همچون محل س در آثار چاپین )1935( و اس
ــخصی و نحوه استفاده از  ــتر بر رفتارهای ش ــده و کالکهون )1958( نیز بیش خانه تأکید ش
مواهب طبیعی در زندگی اشاره شده است )برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک: مهدوی کنی، 

1387، صص230-199(.
ــاخصه های  ــده در مورد ش با این حال در یک جمعبندی کلی از آثار و مؤلفه های ارائه ش
سبک زندگی از منظر اندیشمندان غربی باید گفت که اکثر موارد اشاره شده، تنها در حوزه 
فردی و یا بخش هایی از مسائل اجتماعی بوده و رویکردی کامل و جامع در زمینه نیازها و 
اقتضائات نوع بشری را ندارند. به عنوان مثال در موارد مطرح شده توسط این اندیشمندان، 

به مؤلفه های ذیل اشاره نشده است:
-  نوع اعتقادات و بینش فرد

- نوع اندیشه و منطق حاکم بر اعمال فرد
-  نوع گرایش و روابط انسانی فرد در خانه و جامعه

-  نوع احساسات و روابط عاطفی فرد در خانه و جامعه
-  کیفیت تأمین نیازهای ثانویه فرد در محیط های مختلف

-  عدم توجه به دوران قبل و بعد از حیات فرد در دنیا
-  عدم توجه به جایگاه دین در زندگی فرد

-  عدم توجه به جایگاه اراده در شکل گیری سبک زندگی
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-  عدم توجه به کیفیت اعمال فرد در فرایند سبک زندگی
و ... بدیهی است نظریه پردازانی که در آغاز قرن بیستم از اصطالح »سبک زندگی« استفاده 
ــان محوری، منفعت طلبی و مصرف گرایی تنظیم و  کرده، مؤلفه های آن را با رویکرد انس
تدوین کرده اند، لذا شایسته است اوالً به منظور تبیین مفهوم سبک زندگی در هر جامعه ای، 
مطالعات مستقلی با توجه به فرهنگ و اعتقادات آن جامعه انجام شده و ثانیًا برای استخراج 

عناصر و مؤلفه های
ــه و فرا اجتماعی نیز مدنظر  ــبک زندگی در آن جامعه، رویکردهایی جامع، آینده نگران س
ــت مفهوم و مؤلفه های سبک زندگی در مطالعات و تحقیقات  قرار گیرند. بنابراین الزم اس
ــتفاده از رویکردهای دینیـ  مذهبی، مطالعات جدیدی در این  ــعه یافته و با اس علمی توس

حوزه صورت گیرد.
این در حالی است که یکی از مهمترین امتیازات خاص سبک زندگی اسالمی آن است که 
ــردی، اجتماعی، عاطفی، اعتقادی، اقتصادی و ... زندگی  ــه همه عوامل و عناصر ف در آن ب
یک فرد توجه کرده و تالش دارد تا به صورت آیین نامه و دستوری کامل و جامع در همه 
ــا و بدون ایجاد هیچ گونه ابهام و نقصی، زندگی یک فرد را از پیش از تولد تا بعد  زمینه ه
ــت که سبک زندگی اسالمی  از حیات برنامه ریزی و هدایت کند. این مطلب بدان معنا اس
یک پیوستار بزرگ است که دارای مراتب مختلفی با توجه به سطح نگرش ها و بینش ها و 

قابلیت های افراد دارد.
لذا هرچه قابلیت و توانایی افراد در برخورداری و فهم معارف دینی گسترش یافته، سطح 
ــطح بیانگر عدم توانایی فرد در فهم  ــبک زندگی آنان ترقّی پیدا می کند و کاهش این س س

معارف و برخورداری از مواهب این نعمت بزرگ است.1
ــت که در قرآن کریم افراد جامعه ایمانی، مرتب به افزایش ابعاد ایمانی  از همین روی اس
ــئله نزدیکی و دوری آنان به کفر و ایمان را مطرح  ــده2 و در تعریف منافقین نیز مس امر ش

کرده است.3

معرفی روش تحلیل محتوا
 Tematic( »و یا »روش تحلیل مضمونی )Content Analysis( »روش »تحلیل محتوا
ــت، از جمله روش های  ــیر »متن« )Text  ( اس ــی علمی برای تفس ــه روش "Analysis( ک

1. اشاره به آیه »الْیَْوَم أَْکَمْلُت لَُکْم دینَُکْم َو أَتَْمْمُت َعَلیُْکْم نِْعَمتي  َو َرضیُت لَُکُم اإْلِْسالَم دینًا« )مائده:3( 
2. اشاره به آیه: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا آمِنُوا بِاهللَّ « )نساء:136( 

ا لَیَْس فِی ُقُلوبهِِْم« )ال عمران:167(  ْم لاِْلیَماِن یَُقولُوَن بَِأفَْواِههِم مَّ 3. اشاره به آیه: »ُهْم لِْلُکْفِر یَْوَمئٍذ أَقَْرُب مِنْهُ
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ــته های علوم  ــانی و به خصوص در رابطه با زیر رش ــت که در حوزه علوم انس تحقیقی اس
سیاسی و علوم اجتماعی کاربرد داشته و به علت این که نتایج به دست آمده از طریق این 
ــیار مورد توجه محققین و پژوهشگران  ــند، بس روش، دارای اعتبار و روایی باالیی می باش
قرار گرفته است. در ذیل به صورت مختصر اطالعاتی در رابطه با این روش بیان می شود.
با رشد جوامع انسانی و توسعه علوم و تکنولوژی، انسان به محدودیت روش های تحقیق 
ــیار روش های نوینی را  ــرده و با تأمل بس ــانی پی ب ــوم اجتماعی و علوم انس ــه در عل اولی
ــانی و فرهنگی از پایایی  ــناخت روابط انس ــداع کرد تا بتواند در عرصه پژوهش های ش اب
ــایی و جمع آوری  ــند. یکی از مهمترین روش های شناس ــتری برخوردار باش و روایی بیش
داده ها )اطالعات( که با توجه به موضوع، شرایط و هدف این تحقیق کاربرد بیشتری برای 

محققان داشته است، روش تحلیل محتوا می باشد.
ــه »تحلیل محتوا  ــاره می کند ک ــاردن در کتاب خود با عنوان »تحلیل محتوا« اش ــس ب لورن
ــت و  ــیر و تحلیل محتوا اس ــت فن پژوهش عینی، اصولی و کمی به منظور تفس در حقیق
ــت از قرار دادن اجزای یک متن )کلمات، جمالت،  تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت اس
ــب واحدهایی که انتخاب می شوند( در مقوالتی که از پیش   پاراگراف ها و مانند آن بر حس

تعیین شده اند« )باردن، 1375، ص29(.
ــت تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا می کند که آن متن برای انتقال پیام ها  در حقیق
ــد؛ لذا تحلیل محتوا در  ــده باشد و دارای ماهیتی مشخص باش ــته ش و مفاهیم معینی نوش
ــاده بدیهی و مشخصی هستند به کار نمی رود.  مورد کلمات عامیانه ای که دارای مفاهیم س
ــود می تواند دارای معانی مختلفی باشد لذا به واسطه  ــط متن منتقل می ش پیام هایی که توس
تحلیل محتوا باید معنای اصلی آن پیام را بازشناخت. روش بازشناسی و تحلیل این پیام ها 
کاماًل نظام مند بوده و از قوانین و دستورات مشخصی تبعیت می کنند لذا آشنا شدن با روش 

تحلیل محتوا نیز ضروری می باشد.
ــتفاده از این روش برای اولین بار  ــیار قدیمی دارد. با اس تحلیل محتوای متن تاریخچه بس
ــال 1955م مجموعه  ــه و تحلیل قرار می دادند. در س ــب و متون مذهبی را مورد تجزی کت
ــرودهای صهیون مورد بررسی قرار می گیرد چرا  ــناس تحت عنوان س ــعار شاعری ناش اش
ــور دولتی مصون بوده و منجر به تضعیف روحانیت ارتدوکس کلیسای دولتی  که از سانس
می شود. اهمیت این تحلیل بر سر خطرناک بودن یا نبودن مضمون این اشعار است )باردن، 

1375، ص9(.
ــخ دادن به این  ــول، عمده ترین کاربرد تحلیل محتوا را، مطالعه ارتباطات به منظور پاس الس
سوال قدیمی تحقیق در ارتباطات می داند که »چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه کسی؟ چرا؟ 
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چگونه؟ و با چه تاثیری؟ می گوید«. )کیوی و کامپنهود، 1381، ص222(.
ــل محتوا که در منابع  ــس از مطالعه انواع فنون روش تحلی ــه منظور انجام این تحقیق، پ ب
ــی« بر مبنای واحد  ــن »تحلیل محتوای مضمون ــت،   ف ــده اس مختلف پیرامون آن بحث ش
ــکیل و سپس مفاهیم، جهت  ــاس تش »روایات« انتخاب و جداول تحلیل محتوا بر این اس
ــده است. به عبارت دیگر ابتدا با  ــتخراج ش گیری ها و نقش هدایتی هر کدام از روایات اس
نگاه تفسیری به هر روایت، گزاره مفهومی و جهت گیری آن استخراج و سپس جایگاه و 
نقش آن مفهوم در الگوی سبک زندگی اسالمی درج گردیده است. فرایند روش انجام این 

تحقیق به شرح ذیل می باشد:
ــتخراج روایات امام صادق)ع( در کتب حدیثی )بویژه کتاب »میزان الحکمة« به دلیل  1 اس

معتبر بودن روایات آن(
2 ثبت کلیه روایات در جدول تحلیل محتوا )با تأکید بر ترجمه روایات(

ــاس جایگاه حدیث در کتب حدیثی و شروح  ــتخراج مفاهیم اصلی هر روایت بر اس 3 اس
محدثین

4 استخراج جهت گیری اصلی هر روایت در چارچوب الگوی سبک زندگی اسالمی
.5دسته بندی موضوعی و مفهومی روایات هر کدام از مؤلفه های مطرح

.6مقوله بندی مضامین و طبقه بندی آنها
.7مدل سازی و ارائه نظریه بر اساس نتایج تحقیق.

ــق در این گونه پژوهش ها را  ــن امور 7 گانه، روش تحقیق و عملکرد محق ــت ای در حقیق
نشان می دهد که در ابتدای کار و پس از مطالعه روش تحقیق به صورت اجمالی مشخص 
شده و در طول تحقیق نیز به صورت تفصیلی، تبیین شده است. در ذیل نمونه ای از جدول 
ــده  ــنایی با روش و روند تحقیق درج ش تحلیل محتوای روایات امام صادق)ع( جهت آش

است:
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جدول 1. جدول تحلیل محتوای آیات تقوا

مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق)ع(
ــالمی در گفتمان  ــبک زندگی اس ــایی مهمترین مؤلفه های بنیادین س ــف و شناس برای کش
روایی امام صادق)ع( اصوالً باید به روایات مختلف جمع آوری شده ایشان مراجعه نمود. 
ــای معتبر هم از نظر جمع آوری  ــه به اینکه کتاب »میزان الحکمه« یکی از کتاب ه ــا توج ب
ــع آوری و باالخره انتخاب روایات مختلف با طبقه  ــیوه جم روایات معتبر و هم از نظر ش
ــد، این کتاب به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته، اگرچه  بندی موضوعی می باش

به دیگر کتب حدیثی نیز گاه مراجعه شده است.
ــه روایات مندرج در این  ــن مقاله عالوه بر جمع آوری کلی ــده در ای روش بکار گرفته ش
ــو با مطالعه مورد نظر، مقوله بندی آنها در  کتاب از امام صادق)ع(، گزینش روایات همس
ــه و نهایتًا تحلیل محتوای آنها  ــف، تعیین محورهای مضمونی هر مقول موضوع های مختل
ــف رویکردهای مورد استفاده در آنها بوده است. بدیهی است کار صورت گرفته  برای کش
ــط  در این مقاله نمی تواند منعکس کننده همه رویکردها و یا جامعیت مطلق آنچه که توس
ــد، اما امیدوارم نمونه ای قابل قبول در این  ــده، باش امام صادق)ع( در این روایات بیان ش
ــیوه و روش جدیدی برای چنین  ــف رویکردهای مزبور ش زمینه که حداقل عالوه بر کش

مطالعات است، تلقی گردد.
ــت آمده از مطالعه روایات مختلف مرتبط با موضوع این مقاله  مهمترین مؤلفه های به دس

عبارتند از:
1-1.محوریت دین در سبک زندگی اسالمی

ف
شماره منبعردی

مضمون جهت گیریمتن روایتحدیث
مقولهاصلی

میزان 
محوریت دیندینمعرفی خدا و ضرورت ایمان---125الحکمه

وسائل 
توصیه به تعلیم و تعلم و ---531الشیعه

توسعه علمیعلمآداب آن

ضرورت رعایت تقیه و ---83کافی
امنیت جامعهتقیهحفظ مصالح مسلمین
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ــت که رویکرد کلی آن امام  ــل محتوای مجموع روایات امام صادق)ع( بیانگر آن اس تحلی
ــد. از  ــبک زندگی اجتماعی ـ فرهنگی، حول محوریت دین می باش همام در خلق یک س
ــازی  آنجا که اصوالً یکی از مهمترین اقدامات امامان معصوم)ع( در طول تاریخ، جریان س
ــت که بتواند هویت اجتماعی جامعه را بر محور ماهیت دین  ــه ای و تمدنی بوده اس اندیش
ــکل داده و ماندگار سازد، لذا الگوسازی صورت گرفته توسط ایشان، مرزهای واضحی  ش

با دیگر گفتمان های غیردینی دارد.
ــکوت ها، اعتراضات، صلح ها، مناظره ها،  ــیاری از قیام ها، س ــت که بس در همین رابطه اس
مخالفت ها، درگیری ها و توافق ها صورت گرفته، چرا که ادامه حیات ماهیت واقعی و ناب 

دین اسالم مهمترین هدف بوده است.
ــبک  ــی در الگوی س برخی از روایات امام صادق)ع( که بیانگر این موضوع اصلی و اساس

زندگی اسالمی می باشد، به شرح ذیل است: 
ــت: نیکوکاری،  ــیم کرده اس امام صادق)ع( : خداوند عّز وجّل ایمان را به هفت بخش تقس
ــنودی، وفاداری، دانش وبردباری. )میزان الحکمه، شماره روایت:  ــتگویی، یقین، خش راس

)1442
ــت، بدون کردار.  ــی که بگوید: ایمان، گفتار اس ــت، ملعون، کس امام صادق)ع( : ملعون اس

)میزان الحکمه، شماره روایت: 1371(
ــد، مگر آن که دورترین کس به  ــما به حقیقت ایمان نمی رس امام صادق)ع( : هیچ یک از ش
ــمن بدارد.  ــت بدارد و نزدیکترین کس خود را به خاطر خدا دش خود را، برای خدا دوس

)میزان الحکمه، شماره روایت: 1392(
ــانه های ایمان حقیقی این است که حق را، هر چند به زیان تو باشد،  امام صادق)ع( : از نش

بر باطل، هر چند به سود تو باشد، ترجیح دهی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 1396(
ــی که مردم را به اندک گناهی کیفر دهد، نباید به َسرَوری چشم داشته  امام صادق)ع( : کس

باشد . )میزان الحکمه، شماره روایت: 6935(
امام صادق)ع( : درباره آیه »آنان که آنچه خدا دستور به پیوند دادنش داده پیوند می دهند«: 
یکی از مصادیق آن صله رحم است و تأویل نهایی آن، پیوند برقرار کردنت با ما ]خاندان[ 

است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 7243(
ــادت،  ــد: تنگنایی، تیره روزی )بی خیری(، حس ــش چیز در مؤمن نباش امام صادق)ع( : ش

لجبازی، دروغ و تجاوز. )میزان الحکمه، شماره روایت: 1492(
ــه چیز بی نیاز نیست: سازگاری با او،  ــرش از س ــوهر در رابطه با همس امام صادق)ع( : ش
ــق او را به خود جلب کند، وخوش خویی با او  ــیله سازگاری و محبّت و عش تا بدین وس
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ــات رفاهی او. )میزان  ــم وی، وفراهم آوردن امکان ــتن خود در چش و دلبری از او با آراس
الحکمه، شماره روایت: 8072(

2-1. محوریت تربیت در سبک زندگی اسالمی
ــت اجتماعی تلقی  ــی از مهمترین گام ها برای تربی ــالمی، تربیت فردی یک ــان اس در گفتم
ــالمی را می تواند  ــت که هویت اس ــاز تربیت اجتماعی اس ــردد. این تربیت زمینه س می گ
ــالمی  ــبک زندگی اس ــئله تربیت، بویژه تربیت فردی به منظور تحقق س بازنمایی کند. مس
ــرت در روایات  ــد که آن حض ــان دارای اهمیت می باش ــام صادق)ع( آنچن ــدگاه ام  از دی
ــاره  ــائل ذیل اش ــوان نمونه به مس ــه عن ــرده و ب ــاره ک ــاد مختلف آن اش ــه ابع ــود، ب  خ

کرده اند: 

)1( غلبه بر نفس:
امام صادق)ع( : مؤمن، مغلوب فْرج و رسوای شکم خود نمی شود. )میزان الحکمه، شماره 

روایت: 1561(
امام صادق)ع( : زن نسبت به شوهِر سازگار خود سه نکته را باید رعایت کند : حفظ کردن 
ــایند یا ناخوشایند ، در دل به  ــوهرش در هر حال ، خوش خود از هر گناه )آلودگی(، تا ش
ــد و ]دیگر [ مراقبت از او وزندگی اش، تا شوهرش در صورتی که  ــته باش او اطمینان داش
ــر زند، نسبت به وی عطوف ومهربان باشد و]سوم[ اظهار عشق به او، با  ــی از وی س لغزش
ــب وخوشایند در نظر او. )میزان الحکمه، شماره  ــر و وضع مناس خوش زبانی ودلبری وس

روایت: 8066(
ــه خصلت نیاز دارد که اگر هم به  امام صادق)ع( : مرد برای اداره منزل وخانواده خود به س
ــد، باید خود را به تکّلف در آنها وا دارد : خوش رفتاری،  ــته باش طور طبیعی آنها را نداش
گشاده دستِی سنجیده، وغیرت بر حفاظت از آنها . )میزان الحکمه، شماره روایت: 8071(

)2( پرهیز از ریاکاری:
امام صادق)ع( : از ریاکاری بپرهیز؛ زیرا هر که برای غیر خدا کاری کند، خدا او را به همان 

کسی که برایش کار کرده است وا گذارد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 6991(
ــندش؟! هر که  ــد، مردم نشناس امام صادق)ع( : بنده را چه زیان که هرگاه خدا او را بشناس
برای چشم مردم کار کند، پاداشش به عهده مردم است و هر که برای خدا کار کند، پاداشش 
با خداست. و بی گمان هرگونه ریایی، شرک است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 6992(
امام صادق)ع( : خداوند عّز وجّل فرموده است: من بهترین شریک هستم. هر کس در کاری 
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ــریکی برای من قرار دهد، آن کار را نپذیرم، جز عملی که خالص برای من  که می کند، ش
باشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 6995(

)3( پرهیز از سعایت کردن:
امام صادق)ع( : به نقل از از پدرانش )علیهم السالم(: پیامبر خدا )ص( فرمود: بدترین مردم 
ــت؟ حضرت فرمود: کسی که از  ِّث« کیس ــد ای رسول خدا! »مثل ــت. عرض ش »مثلِّث« اس
ــعایت می کند و در نتیجه، هم خودش، هم برادرش و هم حاکم را  برادر خود نزد حاکم س

به ورطه هالکت اندازد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 9396(
)4( دوری از ارتباط با سفیه:

ــفیه و ندادن جواب او، با وی مقابله کن، تا مردم جانب  امام صادق)ع( : با بی اعتنایی به س
ــفیه را بدهد و مقابله به مثل کند، هیزم روی آتش  ــی که جواب س تو را بگیرند؛ زیرا کس

نهاده است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 8839(
)5( محاسبه نفس:

ــت و هر که فردایش بدتر از  ــد مغبون اس امام صادق)ع( : هر که دو روزش یکنواخت باش
ــتیهای خود را جستجو نکند، پیوسته در  ــد فریب خورده است و هر که کاس امروزش باش
ــت. )میزان الحکمه، شماره  ــتی اش بپاید مرگ برایش بهتر اس ــتی ماند و هر که کاس کاس

روایت: 7621(
نمودار شماره 1: ابعاد تربیت در سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق)ع(
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3-1 .تأکید بر هویت سازی اجتماعی در سبک زندگی اسالمی
ــاخته از روایات امام صادق)ع( دارای ابعاد و مفاهیم  ــالمی برس ــبک زندگی اس الگوی س
مختلفی است که مهمترین آن »هویت سازی اجتماعی« است. شاید هویت سازی اسالمی 
را بتوان اساسی ترین نظریه جامعه شناسی اجتماعی امام صادق)ع( دانست. در این هویت 
سازی، ویژگی های جامعه اسالمی نه تنها تعریف و معرفی می شود، بلکه جامعه را ترغیب 
ــازد. به عبارت دیگر این نظریه نه  ــکار و باز معرفی س می کند که به این هویت خود را آش
ــت، بلکه در عین حال ساختارشکنی  ــالمی اس تنها بازتابی از ویژگی های خاص جامعه اس

ساخت های کهنه و غیراسالمی و ساختن ساخت های جدید اسالمی است.
به برخی از این روایات در این زمینه اشاره می شود:

امام صادق)ع( : دوستداران ما کسانی اند که در برابر فرمان ما تسلیم بوده، واز آثار ما پیروی 
ودر همه امور به ما اقتدا کنند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 528(

ــه همه خوبیها هستیم و هر نیکی، ثمره شاخه های ماست. از جمله  امام صادق)ع( : ما ریش
نیکیهاست: توحید، نماز، روزه ، فرو خوردن خشم، گذشت از بدی کننده، ترّحم به فقیر، 
ــمن ما ]نیز [ریشه همه بدیهاست و هر  ــیدگی به همسایه واعتراف به فضل فضال. دش رس
ــت، از جمله: دروغ، بخل، سخن چینی، بریدن از  ــتی و بدکاری، ثمره شاخه های اوس زش
ــتور  ــاوندان، ربا خواری، به ناروا خوردِن مال یتیمان، تعّدی از حدودی که خدا دس خویش
ــکار ونهان، زنا، دزدی وهر زشتی دیگری از این دست.  ــت، ارتکاب زشتیهای آش داده اس
ــاخه های دشمن ما چنگ آویزد.  ــت ولی به ش ــی که بگوید با ماس پس دروغ می گوید کس

)میزان الحکمه، شماره روایت: 848(
امام صادق)ع( : درباره آیه »بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر چیزی می خواهید 
ــت. همانا  ــاوندیهای مردم اس ــاوندیها پروا کنید« ـ فرمود: منظور خویش واز بریدن خویش
ــمرده است، مگر نمی بینی  خداوند عّز وجّل به پیوند آن فرمان داده وآن را بزرگ ومهم ش

که آن را در ردیف ]نام[ خود قرار داده است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 7244(
ــاوندانی دارم که  ــان عرض کرد : خویش ــادق)ع( : آنگاه که جهم بن حمید به ایش ــام ص ام
ــت؟ فرمود: آری، حّق  عقیده ومذهب مرا ندارند، با این حال ، آیا آنان را بر من حّقی هس
ــاور بودند، دو حق  ــن نمی برد. در صورتی که با تو هم ب ــچ چیز از بی ــاوندی را هی خویش

داشتند: حّق خویشاوندی وحّق اسالم. )میزان الحکمه، شماره روایت: 7245(
از امام صادق)ع( پرسیدم: آیا انسان می تواند با خویشاوندی که ]مذهب[ حق را نمی شناسد 

قطع رابطه کند؟ حضرت فرمود : نباید از او ببُرد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 7246(
ــت، بدون کردار.  ــی که بگوید: ایمان، گفتار اس ــت، ملعون، کس امام صادق)ع( : ملعون اس
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)میزان الحکمه، شماره روایت: 1371(.
ــانه های ایمان حقیقی این است که حق را، هر چند به زیان تو باشد،  امام صادق)ع( : از نش

بر باطل، هر چند به سود تو باشد، ترجیح دهی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 1396(.

4-1.تأکید بر توسعه علمی در سبک زندگی اسالمی
ــالمی از منظر امام صادق)ع(، تأکید آن  ــبک زندگی اس یکی از ویژگی های مهم الگوی س
امام همام بر توسعه علمی در قالب عناوینی همچون؛ بسط علم اسالمی، افق سازی مذهبی 
ــکل  ــان با افراد مختلف ش ــت که عمدتًا در خالل مناظرات ایش و نظریه پردازی دینی اس
گرفته است. این مناظرات در حقیقت خط مشی کلی این الگو را تعیین و حدود و ثغور و 
ــترین خصوصیات مطرح شده در این زمینه، روش ها  ویژگی های آن را تعیین می کند. بیش
ــت که می توان از این شیوه ها  ــائل علمی و مباحثات کالمی اس و اخالق حاکم بر طرح مس
ــعه علمی و جنبش  و روش ها، نظریه های مختلفی را در خصوص چگونگی و کیفیت توس

نرم افزاری علوم انسانی ـ اسالمی استخراج نمود.
ــوص جایگاه و اهمیت  ــه ویژگی مهم در خص ــه عنوان مثال در این زمینه می توان به س ب
ــالمی«، »افق سازی مذهبی« و  ــعه علمی از منظر امام صادق)ع( یعنی: »بسط علم اس توس

»نظریه پردازی دینی« اشاره نمود که روایات آن بدین شرح است:
ــبها  امام صادق)ع( : از اندرزهای لقمان به فرزندش این بود که : ... فرزندم! از روزها وش
ــران  ــی را به تحصیل علم اختصاص بده؛ زیرا تو هرگز برای خود خس واوقات خود بخش

وضایعه ای چون ترک علم نخواهی یافت. )میزان الحکمه، شماره روایت: 7634(
امام صادق)ع( : بهترین میراثی که پدران برای فرزندان می گذارند ادب است، نه ثروت؛ زیرا 
که ثروت می رود وادب می ماند. مسعده )راوی حدیث( می گوید: مقصود حضرت از ادب، 

دانش است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 345(
ــت در علم، بدتر از  ــید ؛ زیرا خیان ــام صادق)ع( : در علم ودانش با یکدیگر صادق باش ام

خیانت در مال است . )میزان الحکمه، شماره روایت: 5536(
ــنیده بود. از این رو به  ــی مصری، آوازه دانش امام صادق)ع( را ش ــام صادق)ع( : زندیق ام
ــد:  ــا آن حضرت را در مدینه نیافت. به او گفته ش ــان مناظره کند، ام ــه آمد تا با ایش مدین
ــد،  ــد. چون امام صادق)ع( از طواف فارغ ش ــت. زندیق راهی مّکه ش حضرت در مّکه اس
زندیق نزد ایشان آمد و در مقابل امام نشست. امام به زندیق فرمود: آیا می دانی که زمین را 
ــت؟ عرض کرد: آری. فرمود: آیا پایین زمین رفته ای؟ عرض کرد: خیر.  پایین وباالیی اس
ــت؟ عرض کرد: نمی دانم ولی گمان می کنم  فرمود: پس چه می دانی که پایین زمین چیس
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که زیر آن چیزی نیست. امام)ع( فرمود: تا به چیزی یقین نیابی، گمان کارساز نیست.
امام صادق)ع( فرمود: آیا به آسمان باال رفته ای؟ عرض کرد: خیر. فرمود: می دانی در آنجا 
ــرق و مغرب رفته ای وآن سوی آنها را دیده  ــت؟ عرض کرد: خیر. فرمود: آیا به مش چیس
ــگفتا از تو، تو نه به مشرق رفته ای نه به مغرب،  ای؟ عرض کرد: خیر. حضرت فرمود: ش
ــمان بر رفته ای وآن جاها را نیازموده ای تا بدانی در  نه زیر زمین فرو رفته ای و نه به آس
ــت و با این حال آنچه را در آنهاست انکار می کنی! آیا عاقل، چیزی را که  ورای آنها چیس

نمی داند انکار می کند؟!
در این هنگام زندیق گفت: تاکنون کسی جز شما با من اینچنین سخن نگفته بود. حضرت)ع( 
ــت باشد یا درست نباشد؟  ــاید درس ــّک داری که ش فرمود: بنابراین تو در این موضوع ش
زندیق گفت: شاید چنین باشد. امام صادق)ع( فرمود: ای مرد! کسی را که نمی داند، بر آن 
ــت وجاهل را بر عالم حّجت نباشد. ای برادر مصری! از من بشنو،  که می داند برهانی نیس
ــب وروز بی آن که  ــید وماه وش ــّک نداریم. آیا نمی بینی خورش که ما درباره خدا هرگز ش

دچار خطا شوند، می آیند ومی روند؟ 
ــان آورد. )میزان الحکمه،  ــت امام صادق)ع( ایم ــام گفت : آن زندیق، در پایان به دس هش

شماره روایت: 5135(
امام صادق)ع( در بخشی از مناظره خود با یک زندیق فرمود: اگر بگویی خدا دو تاست، از 
ــانند یا از تمام جهات متفاوتند.  ــت که یا هر دو از هر جهت یکس این دو حالت بیرون نیس
ــب وروز  ــد ش از آن جا که ما آفرینش را نظام مند می بینیم وفلک را در گردش وآمد وش
وخورشید وماه را مرتّب، درستی کار وتدبیر وهماهنگی امور، داللت بر این دارد که مدبّر 
ــت الزمه اش این است که فاصله ای میان  ــت. وانگهی، اگر ادعا کنی خدا دو تاس یکی اس
آنها باشد تا دو تا بودن آنها صدق کند. در این صورت، آن فاصله خود خدای سومی است 
که همچون آنها قدیم است ودر نتیجه، اعتقاد به خدای سومی بر تو الزم می آید واگر سه 
خدا اّدعا کنی همان چیزی الزم می آید که در مورد اعتقاد به دو خدا گفتیم؛ یعنی باید میان 
ــد که در این صورت وجود پنج خدا الزم می آید وبه این ترتیب تعداد  آنها، دو فاصله باش

خدایان تا بی نهایت پیش می رود. )میزان الحکمه، شماره روایت: 12474(
ــخ به این پرسش که دلیل بر خدای یگانه چیست، فرمود: نیازمندی  امام صادق)ع( در پاس

آفریدگان. )میزان الحکمه، شماره روایت: 12475(
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نمودار شماره 2: ابعاد توسعه علمی در سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق)ع(

5-1. تأکید بر هویت سازی سیاسی در سبک زندگی اسالمی
ــده از منظر امام صادق)ع( دارای مؤلفه های متعددی است  ــبک زندگی تبیین ش الگوی س
ــی می باشد. این مقوله نیز خود دارای ابعاد  ــازی سیاس که از جمله آنها، تأکید بر هویت س

گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از: »امامت«، »هدایت« و »عدالت«.
همانگونه که قباًل نیز مورد اشاره قرار گرفت، زبان حاکم بر روایات و سخنان امام صادق)ع( 
دارای یک بُعد مهم سیاسی ـ اجتماعی است که هدف آن بحران زدائی و ایجاد آرامش در 
جامعه می باشد. این ویژگی در عصر امام از حساسیت فوق العاده مهمی برخوردار بوده و 

توانسته هویت اسالمی به ویژه شیعی را از بحران ها و خطرات مهم محافظت نماید.
ــازی سیاسی امام صادق)ع( ، تأکید بر امامت  مهمترین ابعاد و ویژگی های نظریه هویت س
حق، هدایت واقعی و عدالت در حاکمیت بوده است که می توان گفت ساختار اصلی این 
ــکیل می دهد. اگرچه در این خصوص به لحاظ تنوع روایات نمی توان به همه  نظریه را تش

این ابعاد پرداخت، لذا تنها به برخی از این روایات در این رابطه اشاره می گردد:
ــی می خورد که سخن از عدالت  ــوس را در روز قیامت کس ــترین افس امام صادق)ع( : بیش

بگوید اما خود با دیگران به عدالت رفتار نکند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 4121(
ــانه ایمان راستین آن است که حّق را، هرچند به زیانت باشد، بر باطل،  امام صادق)ع( : نش

اگر چه سودت رساند، ترجیح دهی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 4268(



255

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

امام صادق)ع( : هر که برای ستِم ستمکاری عذر بتراشد )کارهای او را توجیه کند( خداوند 
ــی را بر او مسّلط گرداند که به وی ستم کند ودر این صورت چنانچه ]برای رفع ستم  کس
ــتمدیدگی اش به او اجر  ــود وخداوند در برابر س ــتجاب نش از خود[ دعا کند، دعایش مس

وپاداش ندهد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 5927(
امام صادق)ع( : اگر بندگان، پیشوای ستمگر را که از جانب خدا نیست به زمامداری گیرند، 
خداوند کارهای شایسته ای را که انجام می دهند نخواهد پذیرفت. )میزان الحکمه، شماره 

روایت: 860(
ــت؛ واگر این نبود، حق از باطل  ــته اس امام صادق)ع( : خداوند زمین را بدون عالِم نگذاش

شناخته نمی شد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 867(
امام صادق)ع( : زمین ـ از همان گاه که پدید آمده ـ از حّجتی دانا که هر حّقی را که مردم 
ــپارند زنده کند، تهی نبوده است. آنگاه این آیه را تالوت فرمود:  ــت فراموشی می س به دس
ــوش کنند حال آنکه خدا نور خود را کامل  ــد با دهانهای خود نور خدا را خام »می خواهن

خواهد کرد ، گر چه کافران را ناخوش آید«. )میزان الحکمه، شماره روایت: 870(
ــت؛ زیرا مردم را اصالح نمی کند مگر حّجت  ــه حّجت هس امام صادق)ع( : در زمین همیش

وزمین را به سامان نمی آورد مگر حّجت. )میزان الحکمه، شماره روایت: 886(
امام صادق)ع( : هر که به ناحق جویای ریاست شود، از اطاعت به حّق مردم نسبت به خود 

محروم گردد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 6931(
نمودار شماره 3: ابعاد هویت سیاسی جامعه اسالمی از منظر امام صادق)ع(
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6-1. تأکید بر هویت سازی فرهنگی در سبک زندگی اسالمی
ــده در خصوص  ــادق)ع(، بویژه مباحث مطرح ش ــده از جانب امام ص ــات مطرح ش نظری
مسائل فرهنگی، در حقیقت تبیین کننده رویکردهای هویتی و تمدن سازی است که عمدتًا 
ــکل کلی شاخه ها و ابعاد آن را در همه روایات امامان معصوم، از جمله امام  می توان به ش

صادق)ع( مشاهده نمود.
ــکل ویژه ای به  ــده تا برخی از روایات آن حضرت)ع( که به ش ــمت تالش ش در این قس
ــمت سبک زندگی  ــازی جامعه و حرکت به س ــائل فرهنگی و نقش آنها در هویت س مس

اسالمی تأکید دارند، مورد اشاره قرار گیرند:
امام صادق)ع( : من به سه کس ترّحم می کنم که شایسته مهربانی اند: عزیزی که به خواری 
افتاده وتوانگری که نیازمند گشته و دانشمندی که خانواده اش و مردماِن نادان، او را خفیف 

و بی قدر می شمارند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 7186(
ــتی و دشمنیش برای دین نباشد، دین ندارد. )میزان الحکمه،  امام صادق)ع( : هر کس دوس

شماره روایت: 3353(
امام صادق)ع( : نشانه دین دوستِی آدمی، دوست داشتن برادرانش می باشد. )میزان الحکمه، 

شماره روایت: 3354(
امام صادق)ع( : ایمان نباشد مگر با عمل، و عمل نباشد مگر با یقین، ویقین تحقق نمی یابد 

مگر با خشوع. )میزان الحکمه، شماره روایت: 4869(
ــت. )میزان  ــخت تر از خود عمل اس امام صادق)ع( : پایداری بر عمل تا خالص بماند، س

الحکمه، شماره روایت: 4985(
ــت که برادرش را دوست داشته  ــتی آدمی این اس ــانه های دین دوس امام صادق)ع( : از نش

باشد. )االختصاص : 31( )میزان الحکمه، شماره روایت: 178(
امام صادق)ع( : ملعون است، ملعون، کسی که برادرش دسِت صلح وآشتی به سوی او دراز 

کند واو آشتی نکند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 223(
امام صادق)ع( : مؤمن را بر مؤمن هفت حّق است که خداوند عّز و جّل آنها را بر او واجب 
ــت می کند: او را در چشم خود بزرگ شمارد،  ــت و خدا درباره آنها از او بازخواس کرده اس
ــندد که بر خود  ــاند، بر او همان پس ــتش بدارد، با مال و دارایی خود یاریش رس در دل دوس
می پسندد، غیبت او را حرام شمارد، در بیماری به عیادتش رود، در تشییع جنازه اش شرکت 

کند و بعد از مرگ جز به خوبی از وی یاد نکند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 4319(
امام صادق)ع( در بیان حقوق مؤمن بر مؤمن فرمود: مهمترین این حقوق آن است که برای 
او همان چیزی را دوست داشته باشی که برای خود دوست داری و بر او نپسندی آنچه را 
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بر خود نمی پسندی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 4324(

7-1. تأکید بر مناسبات صحیح اقتصادی در سبک زندگی اسالمی
ــل و نه زیر بنا مطرح بوده و در  ــالم به اقتصاد، به عنوان یک اص ــم که نگاه دین اس می دانی
آموزه های دینی به مثابه یک خط مشی اجتماعی برای رشد جامعه مورد تاکید قرار گرفته 

است. )علیدوست خراسانی، 1379، ص 20-19(
روایات بسیاری از امامان معصوم)ع( درباره مسائل اقتصادی وجود داشته که ابعاد مختلفی 
ــه  ــی از روایات منقول از امام صادق)ع( نیز به س را در این رابطه مطرح می کنند. در بخش
ــبات اقتصادی جامعه اسالمی تأکید شده که عبارتند از: »حالل  ویژگی مهم در زمینه مناس
ــادی جامعه« به مثابه یک  ــوان یک تالش اقتصادی فردی، »رفاه اقتص ــودن روزی« به عن ب
ــه مهمترین رکن  ــت حقوق کارگران« به منزل ــد اجتماعی و »رعای ــرد مهم برای رش رویک
ــر می تواند مجموعه روابط اقتصادی  ــه با یکدیگ اقتصادی جامعه که رعایت توأمان هر س

جامعه را بیمه کند.
بدیهی است بیان این امور از جانب ائمه اطهار که نقش هدایتی و تبلیغی در جامعه اسالمی 
داشته اند، بدین معنا است که تالش دارند تا از این رهگذر، مسائل اقتصادی سبک زندگی 
ــالمی را نیز تبیین و در این زمینه الگو سازی نمایند. به عنوان مثال مطالعه روایات ذیل  اس
ــیم الگوی صحیح مناسبات اقتصادی  به خوبی بیانگر تالش و اهتمام آن امام همام در ترس

در سبک زندگی اسالمی است:
ــین ایمان دارد، نباید کارگری را به کار بگیرد  ــی که به خدا وروز واپس امام صادق)ع( : کس

مگر آن که او را از مبلغ مزدش مطّلع سازد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 74(
امام صادق)ع( : گروهی را اجیر کردیم که تا عصر در باغ امام صادق)ع( کار کنند. همین که 
ــان تمام شد، آن حضرت به معتّب فرمود: پیش از آن که عرق آنان بخشکد مزدشان  کارش

را بپرداز. )میزان الحکمه، شماره روایت: 78(
امام صادق)ع( : سه چیز است که همه مردم به آن نیازمندند: امنیت، عدالت، رفاه و فراوانی 

)منابع مالی اهل بیت، ص17(
ــیر زدن از کسب حالل آسان تر است. )منابع مالی اهل  امام صادق)ع(: ای مصادف، شمش

بیت، ص 184(
ــایگی، روزی را زیاد می کند. )میزان الحکمه، شماره روایت:  ــن همس امام صادق)ع( : ُحس

)3167
ــت دارد دعایش مستجاب گردد، باید کسب وکار خود را پاک  امام صادق)ع( : هر که دوس
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گرداند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 5823(
امام صادق)ع( : بنده ای حقیقت ایمان را به کمال نمی رساند مگر آن که سه خصلت در او 
باشد: فهم در دین، برنامه ریزی درست در امر معاش، وشکیبایی در برابر گرفتاریها. )میزان 

الحکمه، شماره روایت: 1434(
نمودار شماره 4: ابعاد مناسبات اقتصادی در جامعه اسالمی از منظر امام صادق)ع(

8-1.تأکید بر حفظ مصالح و امنیت جامعه اسالمی
ــان معصوم)علیهم  ــیعیان یکی از مهترین دغدغه های امام ــیعه و ش محافظت از مذهب ش
ــت. یکی از شیوه های مهمی که  ــالم( و از جمله امام صادق)ع( در طول تاریخ بوده اس الس
ــت »تقیه« و  ــت و محافظت از این مذهب و پیروان آن بوده اس ــتراتژی صیان به عنوان اس
تاکتیک عمده آن »رازداری« است که مورد تاکید بسیار آن حضرات قرار گرفته و این شیوه 
ــت که این شجره طیبه فکری و مردمی را از گزند  ــته اس و روش امنیتی و محافظتی توانس

آفات سیاسی، حکومتی، گروهی، درگیری های مذهبی و قومی محافظت نماید. 
ــد الگوی امنیتی مطرح شده از جانب امام صادق)ع( نه تنها در مورد پیروان  به نظر می رس
مکتب والیت، بلکه فراتر از آن برای محافظت از جامعه اسالمی در مقابل کفر و سرپیچی 
ــده است، از این روی قابلیت آن را دارد تا به  ــالمی و بیرون آن طراحی ش درون جامعه اس
ــالمی از منظر اهل بیت)ع( مورد توجه  ــبک زندگی اس عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین س

قرار گیرد.
ــبک زندگی  ــه به روایات ذیل می تواند به خوبی جایگاه و اهمیت این مؤلفه را در س توج

اسالمی بیان کند:
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)1( تقیه سیاسی: 
امام صادق)ع( : راز تو جزئی از خون توست، پس نباید که در رگهای غیر تو جریان یابد. 

)میزان الحکمه، شماره روایت: 8600(
ــمن از آن آگاه  ــتت را از راز خود آگاه مکن، مگر بر رازی که اگر دش امام صادق)ع( : دوس
ــاند ؛ زیرا دوست نیز ممکن است روزی دشمن شود. )میزان  ــود نتواند به تو زیانی رس ش

الحکمه، شماره روایت: 8601(
ــّفاح برای امام صادق)ع( لباس بارانی فرستاد که یک طرف آن سفید و طرف  ابوالعبّاس س
ــید و فرمود: من آن را می پوشم در حالی که می دانم  ــیاه بود. امام)ع( آن را پوش دیگر آن س
ــت که  ــده اس ــت. در روایت دیگری به همین مضمون چنین وارد ش لباس اهل آتش اس
امام)ع( حتی آستر و پنبه لباس های خود را سیاه کرده بود. )وسائل الشیعه، ج 3، ص 280، 

ح 9(

)2( تقیه اجتماعی:
امام صادق)ع( : چهار چیز بر باد می رود : ... و رازی که به کسی سپاری که استوار اندیش 

نیست. )میزان الحکمه، شماره روایت: 8605(
ــمن در زمان حکومت آنها به جهت تقیه، احتیاط  ــم از دش امام صادق)ع( : فرو بردن خش
ــت برای کسی که آن را عمل کند و دوری جستن از بال در دنیا می باشد. )بحار االنوار،  اس

ج 75، ص 399، ح 38(
ــرای حفظ خود و  ــان ب ــمنان خدا از برترین صدقه های انس ــادق)ع( : مدارا با دش ــام ص ام

برادرانش می باشد. )بحاراالنوار، ج 75، ص 401، ح 42(
ــت. و اگر عمل مذکور بیمناکی  امام صادق)ع( : عمل به تقیه، برای حفظ برادران ایمانی اس
ــائل  ــت. )وس ــریف ترین عالئم کرم و بزرگواری اس را از هراس رهانده و حفظ نماید، ش

الشیعه، کتاب امر به معروف، باب 28(
امام صادق)ع( : موالیان ما! همیشه مالزم با تقیه باشید. همانا کسی که در حال ایمنی و نزد 
ــده و در مورد خوف و نزد  ــعار و لباس خود ننماید تا عادت او ش افراد بی آزار تقیه را ش

ستمکار فراموش نکند، از ما نیست. )وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف، باب 24(
ــه ما را مخفی دار )به صورت مخفی  ــام صادق)ع( : به معّلی بن خنیس: ای معّلی! طریق ام
ــته و نزد عاّمه  ــر نکن، چه هرکس امر ما را مکتوم داش ــکار منتش ترویج نما( و به طور آش
ــکل  ــکار ننماید، روش او را خدا در دنیا موجب عّزتش نموده و در آخرت به ش مردم آش
ــپار کند. ای معّلی!  ــت رهس ــوی بهش ــم او ظاهر می نماید تا او را به س نوری بین دو چش
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هرکس والیت و امر ما را آشکار نموده و از کتمان و مستوری خارج نماید، خدا روش او 
را موجب خواری او در دنیا و برطرف شدن روشنایی بین دو چشمش در آخرت می نماید 
و روش او به شکل تاریکی بین دو چشمش در آمده تا او را به سوی آتش رهسپار نماید. 
ای معّلی! تقیه از دین من و دین پدران من است. کسی که روشش تقیه نیست، بهره ای از 
ــت دارد آشکار )هنگامی که اهل حق واجد  دین ندارد. ای معّلی! همان طور که خدا دوس
ــت دارد )هنگام ضعف و اقلیت  ــتند( عبادت شود، همچنین دوس اکثریت و قدرتمند هس
ــائل الشیعه، کتاب امر به معروف،  ــّری اطاعت گردد.« )وس اهل حق( مخفی و به روش س

باب 31(

)3( تقیه فقهی:
ــجده بر گلیم می پرسد و امام)ع( جواب می دهد:  ابوبصیر از امام صادق)ع( درباره جواز س

اگر در حالت تقیه باشد، اشکالی ندارد. )وسائل الشیعه، ج 5، ص 596، ح 3(
ــول اکرم )ص( مکّرراً می فرمود: »ال ایمان لمن التقیة له؛ کسی که تقیه  امام صادق)ع( : رس
ــوا منهم تُقاة«  ــدای تعالی فرموده: »االّ أن تتّق ــت.« و می فرمود: خ ــد، دارای ایمان نیس نکن

)وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف، باب 24(
ــت. )مستدرک الوسائل، کتاب امر به  امام صادق)ع( : تقیه، دین من و دین اهل بیت من اس

معروف، باب 23(

)4( تقیه کالمی:
امام صادق)ع( : سینه تو، گنجایش بیشتری برای راز تو دارد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

)8594
ــما محبوب تر است. یا برائت از  ــدن گردن ها برای ش ــیدند: زده ش از امام صادق)ع( پرس
ــتفاده از تقیه( برای من محبوب تر است.« و  علی)ع( . حضرت فرمود: »رخصت )یعنی اس
آنگاه به آیه نازل شده در شأن عّمار استناد نمود. )سائل الشیعه، ج 11، ص 479، ح 12(

نتیجه گیری
در این تحقیق تالش شد تا طرح اولیه ای از مهمترین مؤلفه ها و اصول و مبانی الگوی سبک زندگی 
اسالمی بر مبنای مطالعه روشمند و سیستماتیک روایات امام صادق)ع( ارائه شود. به همین منظور 
روش »تحلیل محتوا« به عنوان روشی که می توان از نتایج آن، مقوله ها و مضامین مندرج در یک 
ــایی کرد، انتخاب شده و پس از درج کلیه روایات امام صادق)ع( در جداول تحلیل  متن را شناس
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محتوا، جهت گیری ها و مضامین اصلی آنها استخراج گردید.
در مرحله سوم کلیه مضامین اصلی مشابه، طبقه بندی و فیلتر شده و پس از تعمق بسیار و انس با 
روایات، مقوالتی استخراج شدند که از آن میان، 8 مقوله به عنوان مقوله ها یا مؤلفه های بنیادین 

سبک زندگی اسالمی تفکیک و در مقاله الگوسازی شدند.
این مقوله ها به ترتیب فراوانی مضامین هر کدام که بیانگر تأکید آن امام همام)ع( بر این موضوع می 
باشند، عبارتند از: محوریت دین، محوریت تربیت فردی، هویت سازی اجتماعی، توسعه علمی، 
هویت سازی سیاسی، هویت سازی فرهنگی، اصالح مناسبات اقتصادی و حفظ مصالح و امنیت 
جامعه اسالمی. بدیهی است هر کدام از این مؤلفه ها جایگاهی اساسی و بنیادین در طرح سبک 
زندگی اسالمی داشته و از این روی در این مقاله با عنوان مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی 

معرفی شده اند. 
در نهایت باید یافته های این تحقیق را بدین شرح برشمرد:

1- معرفی مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق)ع( و طراحی الگوی جامع 
آن که نمودار آن بدین شرح است:

نمودار شماره 5: مؤلفه های بنیادین سبک زندگی اسالمی از منظر امام صادق)ع(

ــتخراج اصول و مبانی و  ــگاه و اهمیت روایات ائمه اطهار)ع( جهت اس ــد بر جای 2- تأکی
همچنین فروع و جزئیات الگوی سبک زندگی اسالمی.

ــی،  ــن و آموزه های دینی در ابعاد فردی، اجتماعی، علمی، سیاس ــد بر جایگاه دی 3- تأکی
فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در طراحی الگوی سبک زندگی اسالمی.
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ــم«، »عدالت«،  ــالق«، »رفتار«، »عل ــرد«، »جامعه«، »اخ ــی همچون »ف ــی مفاهیم 4- بازیاب
ــوب به ائمه  ــالمی منس ــه اس »حاکمیت«، »هویت«، »فرهنگ«، »ارتباطات« و .... در اندیش

اطهار)ع(.
ــط علم اسالمی، افق  ــه محور؛ بس ــاز امام صادق)ع( در س 5- تأکید بر حرکت فرهنگ س
سازی مذهبی و نظریه پردازی دینی در راستای تعالی جامعه اسالمی به جامعه ای اندیشمند 

و علمی.
ــی سیاسی به  ــتای هویت بخش ــی امام صادق)ع( در راس 6- تبیین ماهیت اقدامات سیاس
ــه محور؛ امامت، هدایت و عدالت، و همچنین حفظ مصالح و امنیت  ــیعیان در س جامعه ش

جامعه با استفاده از استراتژی تقیه و معرفی گونه های مختلف راهکارهای رازداری. 
ــد بر اهمیت »فرد« و »جامعه« به عنوان عناصر مکمل همدیگر در تربیت و هویت  7- تأکی

سازی فردی و اجتماعی جامعه در الگوی سبک زندگی اسالمی.
ــادره از ائمه اطهار)ع( و همچین آیات قرآن  ــت با مطالعه دقیق همه روایات ص بدیهی اس
ــه جامع و کامل الگوی سبک زندگی اسالمی در تمامی ابعاد و ارکان  کریم می توان به نقش

آن دست یافت. 
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.Matin, Oxford



265

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

تعلیم وتربیت دیني درسیره امام صادق علیه السالم
سمانه جهاني1

چکیده
ــالم، به عنوان رهبران دینيـ  سیاسي جامعه مسلمانان، چند  ــیره ائّمه اطهار علیهم الس در س
اصل زیربنایي وجود دارد که به اندیشه و تفکرات آنان قوام بخشیده و عامل توسعه علمي 
ــالمي است. یکي از این اصول، که در این پژوهش به آن  ـ فرهنگي حکومت و جامعه اس
پرداخته شده، اصل »تعلیم و تربیت« به ویژه تعلیم وتربیت دیني است. تشویق به یادگیري 
علم و دانش در تمام زمینه هاي عقلي، نقلي و تجربي، و نیز تربیت دیني از جمله مهم ترین 
ــالم است و توجه هر مرد و زن مسلماني به علم و ادب از ضروریات حرکت و  تعالیم اس
رشد و تکامل به شمار مي آید.در این نوشتار سعي شده است با تحقیق در منابع اسالمي و 
ــیعي تعلیم وتربیت دیني در سیره پیشواي ششم شیعیان و رهبر مذهب تشیع  بخصوص ش
ــي قرار گیرد. روش پژوهشي در این مقاله، اسنادي،  ــالم  مورد بررس امام صادق علیه الس

توصیفي و کتابخانه اي است.
کلیدواژه  ها: تعلیم، تربیت، تعلیم وتربیت دیني

1.آموزشکده فني وحرفه اي سما ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد مشهد، مشهد، ایران  
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مقدمه:
ــته  ــه درطول حیات خود، پیوس ــه گونه ای ک ــر بوده ب ــت نیاز ضروری بش ــم وتربی  تعلی
ــزرگ و مصلحان ــورد توجه مربیان ب ــت.ازاین رو از دیرباز این امر م ــد اس ــدان نیازمن  ب
ــود، براي  ــاي فرهنگی خ ــه به ضرورته ــت.جوامع مختلف با توج ــوده اس ــی ب   اجتماع
ــی نمایند که در امر  ــاي متفاوتی را اتخاذ م ــی ه ــام تعلیم و تربیت اهداف و خط مش نظ
ــت. تعلیم وتربیت همواره  ــه در آن زندگی میکنند، مؤثر اس ــتن جامعه اي ک  پویا نگهداش
ــرای تحکیم تعین  ــز به عنوان ابزاری ب ــته نی ــدی فرهنگی و در طول زمانهای گذش فرآین
ــم وتربیت در جوامع  ــالتهای تعلی ــی ودینی جوامع وملل بوده یکی ازمهمترین رس فرهنگ
ــداری ازیک فرهنگ وآیین ودین خاص در مقابل سایر فرهنگها وتعیین های  امنیت و پاس

دینی بوده است.
در این میان، نظر به اینکه جوامع کنونی با توجه به بحرانهاي مختلف اخالقی و اجتماعی، 
ــج دین و دینداري از  ــان و باورهاي دینی دارند، توجه به تروی ــرد دوبارهاي به ایم رویک
ــده است. در دوران فعلی و در کشور ما، نظام تعلیم و تربیت  اهمیت ویژهاي برخوردار ش
ــر ترویج دین(چه به  ــت و در ام ــی را در ترویج ایدئولوژي بر عهده گرفته اس ــش مهم نق
ــی) نقش مهم و کارآمدي  ــح و چه به صورت برنامه ضمن ــکار یا صری صورت برنامه آش
ــوي دیگر از جمله روش هاي  ــعودی، 1389: 122( . از س را بازي میکند.)خالقخواه و مس
مؤثردرتربیت اجتماعي انسان، روش الگویي است. روش الگویي از این جهت اهمیت دارد 
که موانع بزرگ را از فرا روي انسان بر مي دارد. زیرا دراین صورت انسان مي فهمد وصول 
به هدف، همچنان که براي افراد مورد قبول او هموار شده براي او نیز ممکن خواهد بود و 
او ازتردید و سرگرد اني نجات مي یابد. روش الگویي از این جهت اهمیت دارد که یکي 
ــان براي نیل کمال هر چیزي، از  ــت. از این رو انس ــان کمال خواهي اس از روش هاي انس
جمله کمال خویش همیشه به دنبال تعلیم وتربیت و فراگیري علم ودانش و کسب مهارت 
ــاس نقص و نیاز ، که همواره توجه آدمي  ــت تا خویشتن را از احس هاي  فني و عملي اس
ــت،  انتخاب آگاهانه و عالمانه  ــه خود جلب میکند برهاند. آنچه در این زمینه مهم اس را ب
الگوها است. انسان باید با شناخت و آگاهي کامل، الگویي را در زندگي برگزیند که تأسي 
ــربلندي او در دنیا وآخرت گردد. چنین  به آن الگو موجب کمال واقعي و مایه عزت و س
الگوي جامع و ایدهآل را خداي متعال در قرآن به عنوان اسوه حسنه یاد کرده است. پس از 
رسول خدا اهل بیت آن حضرت کاملترین الگوهاي نجاتبخش براي جامعه بشري هستند 
واقتداي به آن بزرگواران همانند تأسي به شخص رسول خدا ص هدایت کننده و سعادت 

آفرین است)عربي، 1390: 1-170(
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ــالم براي هدایت اعتقادي، تربیتي و علمي مردم و  ــیره امامان معصوم علیهم الس توجه به س
رساندن آن به آیندگان امري ضروري است. 

بر این اساس، مي توان گفت: یک اصل اساسي در سیره و رفتار دیني، سیاسي و اجتماعي 
ــیعه علیهم السالم، توجه آنها به تعلیم و تربیت مردم بوده؛ اصلي که از  پیامبران و امامان ش
ــئون اولیه یک حاکم اسالمي است . بنابراین، هدف از پرداختن به این  جمله وظایف و ش
ــاختار سیره آن بزرگواران در زمینه آموزش و پرورش است تا  ــن ساختن س موضوع، روش
بتوان از این سیره، الگوي مناسبي براي باال بردن سطح تربیت دیني و دانش جامعه کنوني 
ــنایی متولیان  ــوي دیگر یکی از بزرگترین موانع موجود درتربیت دینی، ناآش گرفت از س
ــت.امام خمینی قدس سره  تربیتی، با مبانی اصیل دینی وارائه آن به صورت کما هوحقه اس
ــان دانسته و فرمودند: اساس عالم بر تربیت انسان است .تربیت  تربیت را مهمترین امرانس
ــت .تربیت وتزکیه مقدم بر  ــت علم تنها فایده ندارند علم تنها مضر اس کنید مهم تربیت اس
ــولی ، 1389: 12(.با توجه به ضرورت واهمیت  ــت. )نقل از میرزامحمدی ورس تعلیم اس
ــتار بر آن است که به مسئله ساختار و نظام تعلیم و تربیت دیني  ــد، تالش این نوش ذکرش
در سیره پیشواي ششم شیعیان ومسلمانان جهان امام صادق علیه السالم، اهمیت، شیوه ها، 
ابزار و مواد آموزشي و تربیتي این اصل و نقش آنان در روند رو به رشد فرهنگ و تمدن 

اسالمي با توجه به منابع نقلي و با شیوه تحلیلي ـ توصیفي بپردازد.
مفاهیم اساسي تحقیق

مفهوم تعلیم)آموزش(1
ــامل  ــد. درمفهوم عام، ش تعلیم یا آموزش به طورکلی دارای دو مفهوم عام وخاص می باش
ــاد یادگیری در وی  ــر، به منظور ایج ــم وتأثیرگذاری در ذهن فراگی ــال مفاهی ــوع انتق هرن
ــد)همت  ــده باش ــمی و از پیش طرح ریزی ش ــد خواه این تأثیرگذاری درقالب رس میباش
ــد  ــاي انتقال دانایي به دیگري و فراهم آوردن زمینه رش ــاری، 1390: 39(.تعلیم به معن بن
ــان است که به شیوه هاي گوناگون تحقق مي یابد، خواه از طریق وحي باشد  وشکوفایي انس

و یا غیر آن)یاوري، 1387(.
تربیت

 در اینجا سعی شده است تعریف جامعی از بین تعاریف مختلف از تربیت ارائه گردد:
ــت از »فعالیتی هدفمند و دوسویه میان مربی ومتربی، به منظور کمک به  تربیت عبارت اس
 متربی در راستای تحقق بخشیدن به قابلیت های وی و پرورش شخصیت او در جنبه های 

1. واژه تعلیم عربی است .معادل التینی آن EDUCATION   و معادل فارسی آن پرورش است.
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ــمی، عاطفی ،اخالقی وعالقی و... «.تربیت فعالیت وعمل   گوناگون فردی، اجتماعی، جس
ــوي دیگر تربیت دوسویه ودراثر تعامل  ــده. از س ــت، فعالیتی هدفمند وبرنامه ریزی ش اس
مطلوب وتأثیر وتأثر متقابل مربی و متربی محقق میشود سوم اینکه تربیت دارای عناصری 
ــت و عناصراصلی آن مربی و متربی است. البته هرچند تربیت دوسویه است اما غرض  اس
ــکوفا نمودن و  ــت. چهارم اینکه هدف تربیت ش اصلی کمک به متربی و پرورش وی اس
ــی به تربیت و  ــت و نگاه بخش ــرورش قابلیت های متربی درهمه ابعاد گوناگون وی اس پ
تمرکز آن بر بعد خاصی از ابعاد متربی، نوعی عدول از تربیت مطلوب است.)همت بناری، 

.)41 :1390
رابطه تعلیم وتربیت ازدیدگاه اسالم

ــد که تعلیم وتربیت دو امر  در تحلیل ماهیت و تعریف تعلیم وتربیت این نتیجه حاصل ش
ــیر نمونه پس  ــت. در تفس تفکیک ناپذیرند ؛ تحقق هیچ یک بدون دیگری امکان پذیر نیس
ــن دو امر در یکدیگر  ــت که ا ی ــه تقدم وتأخر دو واژه تعلیم وتربیت آمده اس ــاره ب از اش
ــم زاییده اخالق  ــت همانگونه که عل ــد. اخالق یا تربیت زاییده علم اس ــل دارن تأثیرمتقاب
است. در روایات اهل بیت نیز درموارد متعدد ازهمراهی اثرتعلیم، یعنی علم با جلوه های 
ــت. این امراز رابطه وثیق بین تعلیم وتربیت حکایت دارد.  ــخن به میان آمده اس تربیت س
ــم و ایمان نیز تأثیر علم  ــت، علم و زهد، علم وعمل، عل ــه به همراهی علم وهدای ازجمل
ــلوک معنوی و به طور کلی، تأثیر  ــرآن درقلب به عنوان کانون تربیت وس ــه و تأثی در تزکی
طلب علم)تعلیم( در رشد)همت بناری، 1390: 48(. بر این اساس، تعلیم بخشي از تربیت 

محسوب مي شود. به عبارت دیگر، تعلیم شرط الزم تربیت است)یاوري ، 1387(.
آشنایي با برخي از اهداف نظام تعلیم و تربیت در سیره امام صادق علیه  السالم

ــیره امام صادق علیه السالم سرشار از نکات  ــیره ائمه اطهار علیهم السالم ومن جمله س س
ــان  ــیره ایش ــت. به عبارت دیگر بامددگیري از س تربیتي در عرصههاي مختلف زندگي اس
میتوان اهدافي اساسي موردنیاز براي نظام تعلیم وتربیت استخراج نمود.دراین مقاله به دلیل 

محدودیت نوشتاري تنها به برخي از آنها اشاره میگردد.
1. توجه به اصول اعتقادي دین و مذهب

ــیعیان، توجه دادن آنها  ــالم در تعلیم و تربیت ش ــن هدف تربیتي ائّمه اطهار علیهم الس اولی
ــالش، توجه دادن مردم به مباحث توحید  ــت و در رأس این ت به اصول دین و مذهب اس
ــتش او به عنوان  ــناخت و ایمان به او و در نهایت، پرس در بعد افعال و صفات خداوند، ش
ــت.  ــت قدرت اوس ــت و همه امور به دس ــا پروردگار جهان؛ خداوندي که یگانه اس تنه
ــت. امامان شیعه  هدف دیگرآنان توجه دادن مردم به حّقانیت معاد، نبّوت و وحي، و امامت اس
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ــالم نیز به عنوان جانشینان بر حق پیامبر، مفّسران وحي و کالم الهي هستند. آنان  علیهم الس
ــق پیامبر و قرآن به پروردگار عالم منتهي  ــه دنبال پي ریزي نظامي تربیتي بودند که از طری ب

مي شود)یاوري، 1387(. 
2. رشد اخالقي

ــت، توجه دادن  ــالم در تعلیم و تربی ــي امامان دین علیهم الس ــر از اهداف تربیت ــي دیگ یک
مسلمانان به اخالق، آداب اجتماعي، تقواي الهي و رشد تربیت دیني است. »تربیت دیني« 
عبارت است از: مجموعه اي از اعمال عمدي و هدفدار به منظور آموزش گزاره هاي معتبر 
ــا متعهد گردند. از این رو،  ــوي که آنان در عمل و نظر، به آن آموزه ه ــن به افراد، به نح دی
ــد. الزم به ذکر  ــاني معنا پیدا مي کن ــت، تمامي اعمال و رفتار انس ــه این حقیق ــه ب در توج
ــد و تعالي اخالق و تربیت دیني مردم، اولین گام خودسازي مربّي  ــت که در زمینه رش اس
است)یاوري،1387( . در ادامه به چند نمونه از روایات و احادیث امام صادق )ع( در زمینه 

تربیت اخالقي اشاره میگردد.
1-2- تقوي و زهد

ــتن تقوي یک مفهوم عام اخالقي است و درصدر مفاهیم اخالقي قرار دارد و دارویي  داش
شفابخش بیماري هاي قلب وجسم است. تقوا نیرویي است روحاني که براثر تمرین هاي 
ــت  ــده اس زیاد پدید میآید. امام صادق)ع( فرموده اند : همه بدي ها در خانه اي نهاده ش
وکلیدش را دوستي دنیا قرار دادهاند وهمه نیکي در خانه اي نهاده شده است و کلیدش را 
ــات امام صادق)ع( مایه آرامش وآسودگي است ایشان  زهد قرار داده اند.زهد بنابر فرمایش
در این زمینه فرمودند: شیفتگي در دنیا غم واندوه است وزهد در دنیا آسایش جسم وجان 
ــالم در جایي دیگرمي فرمایند: از خدا پروا کنید ودینتان را با  ــت. امام صادق علیه الس اس

پارسایي نگهدارید)نقل از میرزامحمدي، امیرساالري وفرمهیني فراهاني، 1388 : 39(.
2-2- ادب و نزاکت

ــراد پیرامون)از  ــنجیده با اف ــه میان می آید،نوعی رفتار خاص و س ــخن از ادب ب وقتی س
ــته نشآت می  ــنا وبیگانه( در نظر می آید.این رفتار که از تربیت شایس کوچک وبزرگ وآش
ــخن گفتن،راه رفتن،معاشرت ،نگاه ،درخواست ،سؤال ،جواب و.. مربوط  گیرد به نحوه س
می شود. ادب هنری است آموختنی است می توان گفت: ادب،تربیت شایسته است. خواه 
ــالم فرمود: پدرم مرا به سه  ــتاد ومربی. امام صادق علیه الس ــد یا اس مربی، پدر ومادر باش
ــالم نمی ماند وهر کس که  ــینی کند، س ــه ادب کرد....فرمود: هر کس با رفیق بدهمنش نکت
مراقب ومقید به گفتارش نباشد، پشیمان می گردد و هر کس به مکان های بد رفت و آمد 

کند،متهم میشود.)بحاراألنوار، ج75، ص261؛ نقل از محدثی، 1384: 132(.
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3-2- تکریم شخصیت
احترام به والدین

ــتند که درتمام دین های آسمانی و حتی مکتب های  ــی هس پدرو مادر دو موجود پرارزش
غیرالهی مورد احترام و تکریمند. قرآن واهل بیت پیامبر ص این حس درونی انسان را که 
از عاطفه وعقل سرچشمه می گیرد، تحریک وبا بیان مکرر و مفصل خود،ارزش آنان را آن 
ــاید یادآوری می کنند وبه فرزندان دستورمی دهند که لحظه ای ازاحترام  گونه که باید وش
ــه پدران خود نیکی کنید تا  ــادران غفلت نکنند. امام صادق )ع( میفرمایند: ب ــه پدران و م ب
ــما نیکی کنند.)محدثي،1384: 140(.  ــنت مقدس عمل وبه ش ــما هم به این س فرزندان ش
ابراهیم بن شعیب گوید به امام صادق علیه السالم عرض کردم: پدر بسیار پیر و سالخورده 
ــد او را برمی داریم و بر دوش می کشیم.  ــت. هرگاه حاجتی داشته باش ــده اس وناتوان ش
ــوی چنین کن، حتی با دستانت لقمه بر  حضرت فرمود: اگر بتونی عهده دار کارهای او ش
ــت )یا سپر از آتش( خواهد بود)محدثی،  دهان او بگذار که این فردای قیامت برای توبهش

.)227 :1384
احترام به ریش سفیدان

امام صادق علیه السالم است که فرمود: کسی که بزرک مارا احترام نکند و کوچک مارا مورد 
ــت)بحاراالنوار، ج72ص 137نقل از میرزامحمدي  ــفقت و عطوفت قرار ندهد ازما نیس ش
ــان میفرمایند:: هر کس مؤمن ریش سفیدی  وهمکاران، 1390: 39(.یا در روایتي دیگر ایش
ــبک شمارد،خدا کسی را به سوی او می فرستد تا پیش از مردنش وی را سبک کند. ر ا س
ــی ، 1391: 397(0در حدیثي دیگر امام صادق  ــی، ج2، ص658 نقل از جوادی آمل )الکاف
ــت که هر شریفی و آقایی نباید از آن دوری کند:باید  ــالم میفرمایند:چهار چیز اس علیه الس
ــبت به معلم خود خدمتگزاری کند. )نقل  ــل پدر در موقع ورود او برخیزد.باید نس در مقاب

ازمغنیه، 1382: 98(.
4-2- سپاسگزاري

ــم فرهنگ نیکوکاری را  ــم ایجاد الفت ومحبت و محبوبیت می کند،ه ــپاس ، ه تقدیر وس
ترویج می کند هم موجب رضایت الهی است. ره روایت امام صادق علیه السالم در تورات 

چنین نوشته است:
نسبت به کسی که بر تو نعمتی داده، سپاسگزاری کن ونسبت به کسی کاه از تو سپاسگزاری 
کرده، احسان وانعام کن چرا که اگر نعمت ها سپاس شود زوال نمی پذیرد و اگر ناسپاسی 
ــود دوام نمی یابد. شکر وسپاس موجب افزایش نعمت ها و ایمنی از تغییر ودگرگونی  ش
است. داشتن زبان و تقدیر وتشکر نرم کننده دل ها افزاینده عواطف و زادینده کدورت ها 
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ودشمنی هاست)محدثی، 1384: 214(.
ب. اهداف آموزشي

1. آموزش علوم و خلق آثار علمي
در بعد آموزشي، ائّمه اطهار علیهم السالم عالوه بر آموزش مباني نظري دین به مسلمانان، 
در تالش بودند تا آنان را به فراگیري علم و دانش در زمینه هاي گوناگون و موردنیاز جامعه 
از جمله قرآن، فقه و مباحث اعتقادي تشویق کنند و بدین وسیله، با خلق آثار علمي، کّمیت 
و کیفیت دانش اسالم را به عنوان آییني فرهنگ و تمدن ساز معرفي کنند. آنان در این راه، 
ــي در عرصه هاي گوناگون به وجود  ــي تربیت نمودند که آثار علمي با ارزش دانش پژوهان
آوردند؛ چنان که حتي گاهي ائّمه اطهار علیهم السالم با اصالح و بررسي نوشته هاي شیعیان، 
ــاختند عبداهلّل حلبي کتاب خود را به امام صادق علیه السالم عرضه  ــر مي س آنها را آماده نش

داشت و امام علیه السالم آن را تصحیح کردند)نقل از یاوري، 1387( 
َآشنایي با برخي ازشیوه  هاي تعلیم و تربیت در سیره امام صادقعلیه السالم

2. تربیت شاگردان برجسته
با توجه به جّو اختناق در مرکز خالفت اسالمي و ستم بني امیه و بني عبّاس و ممانعت آنها 
ــي اسالم، ائّمه اطهار علیهم السالم در  از نقل حدیث و اجراي حقیقي اصول و مباني اساس
ــتند. بنابراین،  ــي، علمي و اجتماعي مجال کافي در تحقق اهداف خویش نداش ابعاد سیاس
ــتگاه حاکم مانع  ــخت، که دس ــرایط س ــان اگرچه با مردم در ارتباط بودند، اما در آن ش آن
ــدند تا به تربیت شاگردان برجسته اي بپردازند و از طریق، آنان به  ــان بود، بر آن ش اهدافش

آموزش و تربیت مردم هّمت گمارند.
ــیاري براي استفاده از محضر آن حضرت از  ــالم، شاگردان بس در زمان امام صادق علیه الس
ــري علم، یا در آنجا ماندگار  ــپار مدینه مي گردیدند و پس از فراگی ــق گوناگون، رهس مناط
ــدند ویابه مناطق خود بازمي گشتند؛چنان که محّمدبن مسلم کوفي مدت چهار سال در  مي ش
ــالم بهره برد و سپس به موطن خودبازگشت.  مدینه از محضر امام باقر وامام صادق علیهماالس

)شیخ طوسی، ج 1، ص 391، ش 280(.
روش ائّمه اطهار علیهم السالم، به ویژه امام صادق علیه السالم، به گونه اي بود که شاگردان 
خود را به سمت اجتهاد سوق مي دادند تا در مناطق گوناگون جهان اسالم و در هنگام عدم 
ــي مردم به پیشوایان دین علیهم السالم، به تعلیم و تربیت آنان بپردازند. بدین روي،  دسترس
ــتند) همان، ج 1، ص 346(.و یا در جواب برخي  جمیل بن درّاج و زراره حلقه درس داش
ــؤالي براي ما پیش بیاید به چه کسي  ــؤال پرسیدند هنگامي که س ــیعیان، که از امام س از ش
مراجعه کنیم، امام فرمودند: چرا به محّمدبن مسلم ثقفي مراجعه نمي کنید که او نزد پدرم، 
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ــت. ) شیخ حّر عاملی ، ج 18، ص 105نقل  ــنیده اس وجیه و محترم بود و از او حدیث ش
ازیاوري،1387(.

3. امالي مطالب علمي
ــي ائّمه اطهار علیهم السالم، چه  ــاختار آموزش یکي از روش هاي آموزش و پرورش در س
ــرایط و موقعیت زماني صدر  ــاگردان، با توجه به ش به طور چهره به چهره و یا از طریق ش
ــالمي بوده است. ائّمه  ــتفاده از روش »امال« براي ثبت و ضبط علم و ادب اس ــالم، اس اس
ــتفاده مي کردند. در این  ــاگردان خود اس ــالم از این روش براي آموزش ش اطهار علیهم الس
شیوه، راوي و پرسشگر از امام سؤالي مي پرسید و امام به وي مي فرمودند: بنویس، و سپس 
ــات درس و بحث ائّمه اطهار علیهم السالم،  مطلب را امال مي کردندبه همین دلیل، در جلس
ــت افزار، در خدمت امام صادق  ــت برداري، به همراه نوش عده اي از اصحاب براي یادداش
ــالم بودند، زراره چنین مي کرد شیخ طوسی، ص 355(.و پس از استماع کالم امام  علیه الس
ــت. ابوبصیر روایت مي کند که روزي نزد امام  ــالم، آن را با عین الفاظش مي نوش علیه الس
ــالم رفتم. امام به من فرمودند: هم اکنون گروهي از مردم بصره اینجا بودند.  صادق علیه الس
ــما چرا نمي نویسید؟ بدان که شما  ــخ هاي مرا نوشتند. ش ــیدند و پاس مطالبي را از من پرس
ــید. )مجلسی ، ج 2، ص  نمي توانید آموخته هاي خود را نگاه دارید، مگر آنکه آن را بنویس

153 نقل از یاوري،1387(.
4. مناظره و استدالل

از جمله فعالیت هاي علمي امامان معصوم علیهم السالم، شرکت در مناظره و پاسخ گویي به 
شبهاتي بود که در زمینه مسائل عقیدتي آن دوران میان مسلمانان و برخي از فرقه ها و دیگر 
ــخ و گاهي براي مبارزه با عقاید  ــت. این افراد گاهي براي دریافت پاس مذاهب رواج داش
ــالم در برخورد با مناظره کنندگان،  امامیه به مناظره مي پرداختند. هدف ائّمه هدي علیهم الس
ــالمي از انحراف، و آموزش استفاده از  ــازي عقیده اس بیان و آموزش حقیقت دین، پاک س
ــالم هر یک از شاگردان خود را در  ــاگردان خویش بود. امام صادق علیه الس این ابزار به ش
ــالم، هنگام مراجعه مردي از  ــام بن س علوم خاصي متخصص کرده بودند و به گزارش هش
ــام براي مناظره با امام صادق علیه السالم فرمودند: مي خواهي در چه علمي )موضوعي(  ش
ــاگردان خود  ــالمدر همان علم، او را براي مناظره به ش ــپس امام علیه الس مناظره کني؟ س

معرفي مي کردند)نقل از یاوري،1387(.
5. نامه و پیمان  نامه

ــالم، روش  ــي ائّمه دین علیهم الس ــي و پرورش ــیوه ها و ابزارهاي آموزش یکي دیگر از ش
ــت. اگرچه آنان برخي آثار علمي را براي هدایت مردم به  »مکاتبه« و نگارش نامه بوده اس
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ــالم به اصحاب خود نامه نوشتند و دستور دادند که آن  وجود آورده اند.امام صادق علیه الس
ــي، ج 17، ص  ــته مطالعه کنند و به یکدیگر تعلیم دهند و بدان عمل نمایند)مجلس را پیوس

173نقل از یاوري،1387(.
6.خطاب وموعظه

یکی از روش های تربیتی بسیار مؤثر امام صادق علیه السالم استفاده از سالح پند وموعظه 
ــالم  ــت. یکی از نمونه های آن وصیت نامه امام علیه الس ــب های گوناگون بوده اس درقال
ــد.نکات تربیتی موجود در وصیت امام صادق علیه  ــان می باش ــر بزرگوراش خطاب به پس

السالم به فرزندش امام موسی کاظم علیه السالم به شرح زیر میباشد:
ــرم هرکس به آن چه خداوند  ــت به امر پروردگار وبی نیازی از غیرخداوند: پس 1- رضای
نصیب او کرده راضی باشد بی نیاز می گردد وهر کس دست به سوی چیزی دراز کند که 
ــت خداوند او را فقیر می سازد وهر کس راضی به سهم خود نباشد  ــت دیگری اس در دس

همیشه افسرده است .
ــمردن لغزش فردی: هر کس لغزش خود را کوچک شمارد لغزش دیگران  2- کوچک نش
ــت خطای خود را  در نظر او بزرگ جلوه  می کند و هر کس خطایدیگران را بزرگ دانس

کوچک می شمارد. 
3- پرهیز ازمعاشرت با سفهیان: هرکس با مردم سفیه معاشرت کند حقیر می گردد.

ــو بدنگویند در کارهایی که به  ــرم ازبدگویی مردم بپرهیز تا ازت ــز از بدگویی: پس 4- پرهی
مربوط نیست واردنشو تحقیر میشوی .

5- دعوت به حق گویی 
6- دعوت به پیوند با قرآن کریم

7- عمل به امر به معروف ونهی از منکر
8- انجام صله رحم ومعاشرت با مردم

9- پرهیز از سخن چینی: نمامی دشمنی می آورد .
10- پرهیز از عیبجویی از مردم.

11- دعوت به معاشرت با افراد کریم و نیکوکار)نقل از مغنیه، 1382: 125-6(.
12- آشنایي با برخي ازاصول تربیت دینی از منظر امام صادق)علیه السالم(

- جوان گرایي
ــالم دامنة سني آموزش را از مهد تا لحد قرار داده است. در خصوص تربیت نیز اسالم  اس
گرچه تا قبل از چهل سالگي را مهم شمرده است، محدودیتي قایل نشده است. با این همه، 
اسالم به همة مراحل رشد و تکامل انسان به یک چشم ننگریسته است؛ برخي دوران را بر 
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ــته است. در این  ــته و آن را از نظر تعلیم و تربیت حائز اهمیت ویژه دانس برخي مقدم داش
میان، دوران جواني براي تعلیم و تربیت دیني حساب جداگانه اي دارد.

ــت، یکي از زمینه هایي که جواني در آن مورد توجه خاص قرار گرفته  همان گونه که گذش
ــت، تعلیم و تربیت است. در این دوره دربارة تعلیم و تربیت سفارش ویژه شده است.  اس
ــالم( در مقام اهمیت آموزش جوانان مي فرماید: دوست ندارم از شما  امام صادق)علیه الس
ــد یا  ــلمانان جواني را ببینم که به غیر از یکي از این دو حالت صبح کند: یا عالم باش مس

جویندة علم)نقل از زهره کاشاني،1388(
ــط جوانان  ــي دیگر، همان امام بزرگوار براي تأکید بر فراگیري معارف دیني توس در روایت
ــناخت  ــیعه را به نزد من بیاورند که وظیفة خود را در ش مي فرماید:اگر جواني از جوانان ش
ــل از جوادی آملی،  ــن، ص228نق ــن انجام نمي دهد، او را تأدیب خواهم کرد)المحاس دی
ــتة تأمل است: یکي »تأدیب« که در گزاره هاي  1391: 395(0در این روایت دو تعبیر شایس
دیني کمتر به کار رفته است؛ و دیگري »تفّقه« در دین که نشان دهندة لزوم درک عمیق دین 

)و نه صرفًا عالمت ضرورت عمل به مناسک دیني( است.
ــان  ــالم را میتوان در روایت زیر نش ــت جایگاه جوانان ازدیدگاه امام صادق علیه الس اهمی
داد:امام صادق علیه السالم به ابوجعفر احول پس از بازگشت وی از بصره فرمود: استقبال 
ــوگند آنان اندکند آنچه  مردم را از امر امامت وپذیرش آن جگونه یافتی؟ گفت: به خدا س
ــتند کردند. امام فرمود: به جوانان بپرداز ،زیرا آنان به سوی هر کاری خیری شتابنده  خواس
ترند. )جوادی آملی، 1391: 391(.این امام شریف حتي به بحث پیشگیري ازورود جوانان 
ــالم فرمود: جوانان را پیش از  به تهاجم  فرهنگي نیز توجه میفرمایند:امام صادق علیه الس
ــنا کنید.)تهذیب  ــبقت گیرند با حدیث آش ــما در این کار س آنکه گروههای منحرف بر ش

االحکام، ج8، ص111، نقل از جوادی آملی، 1391: 392(.
-  فردمحوري

ــان، هرچند  ــت که هر انس ــت و بدین معناس ــول بنیادین تعلیم و تربیت اس ــرد از اص تف
شباهت هایي با دیگران دارد، داراي خصوصیات جسمي، ویژگي هاي رواني و توانایي هاي 
ــت که او را موجودي مستقل، تام و  ــي و ادراکي متمایز با دیگران اس مختص ذهني، هوش
ــیار دامنه دار و وسیع  ــازد. این ویژگي ها به منزلة تفاوت هاي فردي، بس فردي خاص مي س
ــاحت  هاي گوناگون زندگي کاماًل مشهود  ــت و در اخالق، رفتار و استعداد افراد در س اس
ــاحت تعلیم و تربیت، از اهمیتي  ــایخي،1381: 58(. توجه به این تفاوت ها در س است)مش
ــت .از سوي دیگر، رعایت تفاوت هاي فردي توسط معلمان و متربیان،  ویژه  برخوردار اس
ــت که آنان به فنون، هنرها و روش هاي گوناگون تدریس و تربیت تسلط  ــتلزم این اس مس
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داشته باشند، تا در برخورد با متربیان متفاوت، از شیوه ها و فنون متناسب با هرکدام استفاده 
ــوند و با زبان خاص او  ــطح فکري و رواني او مواجه ش ــا هر فرد با توجه به س ــد و ب کنن

سخن گویند
ــالم( گفتم: وقتي در نزد بعضي اشخاص  ــحاق بن عمار مي گوید:به امام صادق)علیه الس اس
سخن مي گویم، سخنم تمام نشده، آن شخص همة مقصودم  را مي فهمد، و کسي هم هست 
ــه که گفتم براي من  ــخن مي گویم، او همه را همان گون ــه وقتي با او به  تفصیل کامل س ک
ــخن مي گویم، مي گوید دوباره برایم  بازگویي مي کند، و با بعضي هم که )نه به  تفصیل( س
ــحاق، مي داني علت آن چیست؟ گفتم: نه. فرمود: آن که  بگو )تا بفهمم(. امام فرمود: اي اس
پیش از اتمام سخنت، همة مقصود تو را مي فهمد، عقل با نطفة او خمیر شده و آن که پس 
از اتمام سخن مشروح تو، همه را به تو بر مي گرداند، در شکم مادر که بوده، عقل با جسم 
ــخن خود را به تمام و کمال براي او مي گویي، ولي  ــت، و اما آن که س ــده اس او ترکیب ش
ــده عقل با وي ترکیب شده است و ازاین رو  مي گوید دوباره بگو، او پس از آنکه بزرگ ش

مي گوید دوباره بگو.
ــن اصل تربیتي را  ــالم( در حق معلمان دیني که ای ــر امام صادق)علیه الس ــي دیگ در روایت
ــت،  ــان اس ــطح درک و تحمل مخاطبش ــد و از نقل مطالبي که باالتر از س ــت مي کنن رعای
ــت:مدرک بن هزهاز گوید: امام صادق)علیه السالم( فرمود:  خودداري مي کنند، دعا کرده اس
اي مدرک، خدا رحمت کند بنده اي که محبت مردم را به سوي ما جلب کند؛ پس از سخنان 
ما آنچه در سطح درک و شناخت ایشان است براي آنان نقل و از نقل سخناني که از سطح 

فهم آنان فراتر است، خودداري کند)نقل از زهره کاشاني،1388(.
- خانواده گرایي

تربیت فرزندان، از اولین امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است. همة این عوامل در تربیت 
ــت که تأثیر محیط خانه  ــمت مثبت یا منفي دخالت دارند؛ اما حقیقت آن اس فرزندان به س
و خانواده از میان این عوامل، به شکلي چشمگیر در تربیت و به خصوص در تربیت دیني 
ــت، به گونه اي که باید آن را از دو عامل دیگر ممتاز ساخت.فرزندان  فرزندان افزون تر اس
ــد وتعلیم  ــالمت، رش ــتند و والدین درباره س ــانه های خدا هس امانت الهی و نعمت و نش
ــر تربیت بد آنان کیفر  ــد و در برابر تربیت خوب پاداش و دربراب ــئول ان وتربیت آنان مس
ــت که1.  ــالم مي فرمایند:از حقوق فرزند پدرش این اس خواهند دید.امام صادق علیه الس
مادر او را  از زنان شایسته انتخاب کند.2.نام او را مناسب تعیین کند.3.در تأدیب او کوشا 

باشد)مغنیه، 1382: 110(.
در تربیت امروزی، پرورش هماهنگ با تمایالت و غرایز کودک پیش می رود و خود بازی 
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ــمندان آن را برای رشد جسمی و عقلی  نقش مهمی در پرورش طفل دارد. از این رو دانش
ــوایان معصوم ما  ــت. پیش کودک، ضروری میدانند و معتقدند که بازی یک میل طبیعی اس
در زندگی خود به این نیاز کودکان توجه کافی داشته اند. آنان افزون بر این که کودکان را 
ــتند براین نیاز کودک نیزتأکید کردهاند. امام  در بازی کردن در دروان کودکی آزاد میگذاش
ــالگی آزاد بگذار تا بازی کند. )محجه  ــالم( فرمود: فرزندت را تا هفت س صادق)علیه الس
ــینی، 1386: 91ایشان در بازی کودکان شرکت می کرد و  البیضاء، ج2، ص 65نقل از حس
در هرگاه با صداقت نداشتن برخی ازکودکان  روبه رو می شد، بازی را ترک می کرد وبا 
ــن راه، پایبندی و عمل به قوانین و  ــت، امام درواقع از ای ــش بقیه به بازی برمی گش خواه

مقررات و صداقت را به آن ها میآموخت)حسینی، 1386: 93(.
ــم)ع( برنامة تربیت دیني فرزند از دوران خردسالي  در روایتي از امام پنجم)ع( یا امام شش
ــود، هفت بار به او بگو: بخوان »ال إله  ــت:»چون کودک سه ساله ش ــده اس چنین وصف ش
ــه سال و هفت ماه و بیست روز رسد، هفت  بار به او  ــن س إال اهلل«، بعد واگذارش تا به س
بگویند: بگو »محمد رسول اهلل«، و دیگر تا چهار سالگي او را واگذار، و چون چهار سالش 
تمام شد، هفت بار بگوید: »صلي اهلل علي محمد و آل محمد« و رهایش کنید تا پنج سالگي 
ــود: »دست راست و چپ کدام است؟« وقتي فهمید، رو به قبله واداشته شود  به او گفته ش
ــش سالگي. چون شش ساله شد، رکوع و سجود  ــجده کند، و باز واگذارش کنید تا ش و س
ــت و صورت را بشوید، وضو  ــود. در این سن دستور دهند تا دس ــاله ش آموزد تا هفت س
بگیرد، بعد به نمازش وادارند؛ و چون نه ساله شد، وضو یادش دهند و اگر ترک کرد تنبیه 
ــود و به نماز فرمانش دهند، و بر ترک آن تنبیه اش کنند؛ و چون نماز و وضو فراگیرد،  ش

والدینش آمرزیده شوند إن شاء اهلل«)نقل از زهره کاشاني،1388(.
ــالمي معاصر، به دلیل نداشتن مهارت هاي  ــفانه امروزه خانواده ها، حتي در جامعة اس متأس
الزم در مسیر تربیت دیني فرزندان با چالش هاي بسیار جدي مواجه هستند؛ مشکالتي که 
پیچیده تر شدن جوامع و ارتباطات، بر آن دامن مي زند. مسلمًا ارائة رهنمودهاي الزم براي 
در نظر گرفتن برنامه هاي تربیتي مناسب و آموزش فنون و مهارت هاي تربیتي به خصوص 
مهارت هاي تربیت دیني در سطح درک عموم خانواده ها، به حل بخشي از مشکالت کنوني 
ــتلزم مواجهة منطقي با این چالش هاست  خانواده ها کمک مي کند؛ ولي بخش دیگر آن مس
ــایي کنند و به  ــن امر زماني صورت مي پذیرد که والدین بتوانند آنها را به خوبي شناس و ای

آگاهي کامل در مورد آنها برسند.
- محبت محوري

در روایتي دیگر به فرموده امام صادق علیه السالم موسی بن عمران علیه السالم گفت: ای 
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ــت؟ فرمود: محبت به کودکان زیرا آنان را  پرودگار من کدام یک از اعمال نزد تو بهتر اس
ــت در  ــتی آفریدم و اگر آنان را بمیرانم به رحمت خود آنان را به بهش برفطرت یگانه پرس

می آورم. )جوادی آملی، 1391: 9-388(.
- اعتدال گرایی  

ــازد لذا  ــتاخ و خوف وبیم بیش ازاندازه فرد را متوقف مي س امید بیش ازاندازه فرد را گس
ــالم(  ــل اخالقي  باید در مدار اعتدال حرکت کند.از امام صاد ق)علیه الس ــي درهر فع مرب
روایت شده است که فرمود: پدرم مي فرمود: هیچ بنده مومني نیست مگر آن که در دلش 
دو نور است: نور بیم و نور امید که اگر این وزن شود از آن بیشتر نباشد واگر آن وزن شود 
از این بیشتر نباشد. بهترین زمینه براي رشد وتعالي اعتدال بیم وامید است. امام صادق علیه 
ــد که تو را به انجام گناهان بي  ــالم دراین زمینه فرمودند: به خداوند جنان امیدوار باش الس
پروا نکند و از خدا چنان بترس که تو را ازرحمت او نومید نسازد)میرزامحمدي، ساالري 
وفرمهیني فراهاني،1390: 70(. هرگز نمی توان حرکت های تربیتی را که منجر به اصالح 
و تغییر رفتار در انسان می شوند را بدون وجود انگیزه ای آشکار ترسیم کرد، تشویق وتنبیه 
ــت وجهنم در تعابیر دینی نمادی روشن وعاملی اساسی برای  ، پاداش وجزا وباالخره بهش
انگیزش درانسان از رهگذر نوعی بیم وامید وترس و عشق است. انسان با ترکیبی متعادل 
ــت می کشد.هیچ گامی درجهت اصالح  از بیم وامید حرکتی را آغاز می کند ویا از آن دس
ــطوح مختلف امکان پذیر  ــر وضعیت موجود بدون گذر ازمیان این دو مقوله ، درس و تغیی
ــت. خوف ورجا در تربیت دینی مکمل یکدیگرند وانسان را از یأس وغرورپیراسته و  نیس

به تواضع و امید آراسته می سازند)مشایخی،1381: 65(.
- تبشیر

ــد  ــي که از او بترس ــالم(  در این زمینه مي فرماید: خدا براي کس ــادق )علیه الس ــام ص ام
ضامن شده است ،آنجه را خوش ندارد ازاو بگرداند و آنچه را او دوست دارد بدو رساند 
ــه بر مردم ازگناهي  ــي ک ــاني باش و اورا ازجاییکه گمان نمي برد روزي دهد .مبادا از کس
ــت خداي درنتوان  ــر میبرد.با فریب به بهش ــد وازگناه خود ایمن به س که کردهاند میترس
ــاالري وفرمهیني فراهاني،1390: 71(.کالم تشویقی و آفرین ومرحبا  شد)میرزامحمدي، س
ــت از کالم امام صادق علیه السالم  ــته دیگری از اینگونه صالحات اس گفتن بر عمل شایس
ــدای متعال تا روز قیامت برای او  ــنویم: هر کس به برادر مؤمن خود مرحبا بگوید، خ بش

مرحبا و آفرین می نویسد)محّدثی، 1384: 38(.
- نظارت مداری

یکی از روش های کارامد درامرتربیت ،نظارت برا مور متربی است. نظارت دینی ،نظارتی 



278

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

آگاهانه وهوشیارانه است که متربی می داند همواره رفتار وحرکات او تحت نظارت دقیق 
ــد. چنین نظارتی می تواند  ــخگوی اعمال ورفتار خود باش ــت ودر آینده باید پاس الهی اس
ــخصیت و رفتار وی داشته باشد. )مشایخی،1381: 64(. یکي از روش  تأثیر ویژه ای بر ش
هاي مهم خودسازي، حسابرسي از خود است این که انسان به حساب رسي نفس خویش 
ــالم مي باشد. امام میفرمایند: ازهوي وهوس  ــفارش هاي امام صادق علیه الس بپردازد ازس
ــا مي فرمایند بر هر  ــمنان خود پرهیز مي کنید وی ــاي خود بپرهیزید،همچنان که از دش ه
ــند واجب است که کارهاي شبانه روز خود را به وجدان  ــلماني که ما ائمه را مي شناس مس
خود عرضه کند و محاسب خود باشد اگر در اعمال خود نیکي دید آنرا بیشتر نماید واگر 
ــاالري وفرمهیني  ــد تا روز قیامت خوار نگردد)میرزامحمدي، س ــي دید ازآن توبه کن گناه

فراهاني،1390: 69(.
-  فطرت گرایي

بخش اصلي و اساسي هدف تعلیم و تربیت اسالمي، شکوفایي فطریات انسان است در این 
ــت براي همة انسان ها. همه مي توانند به شکوفایي دست یازند.  ــکوفایي هدفي اس نظام، ش
ــف کنند؛ قدم اول در این راه، باور داشتن  ــدن، باید خود را کش ــان ها براي شکوفا ش انس
ــان یاد داده شود  ــت که به انس ــت. قدم دوم این اس جنبه هاي ذاتي و پنهان وجود آدمي اس
چگونه هویت خود را بازشناسد، چگونه خویش را شکوفا سازد، براي شکوفایي چه چیز 
ــازِ آن است، چه چیز را انتخاب کند و چه چیز را  مفید و چه چیز تضعیف کننده و آلوده س
نادیده انگارد، چه چیز را انجام دهد و از چه چیز دوري جوید.یکي از تدابیر الهي در مورد 
ــت که خداوند آنها را بر اساس فطرت الهي آفریده است. فطرت گرایي و  ــان ها این اس انس
ــویي با فطرت، اصل مسلم تعلیم و تربیت دیني است و همة تدابیر، برنامه ها، اهداف  همس
ــوند؛ زیرا خداوند، آدمي را بر این بنیاد  و تحقیقات تربیتي باید بر پایة فطرت پي ریزي ش
ــته است.امام  ــد و کمال او را از این راه ممکن دانس ــته و پرورش و رش ــته و سرش خواس
صادق)علیه السالم( میفرمایند:    »... پس معرفت خدا در انسان ها ثابت شد و موقف و محل 
دریافت معرفت از یاد آنها رفت و بعداً متذکر خواهند شد«)نقل از زهره کاشاني،1388(.
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نتیجه گیري 
از منظر روایات و استدالل عقلي، امامان شیعه به عنوان جانشینان پیامبر داراي وظایفي در 
ــتند. یکي از این وظایف مهم و کلیدي آموزش و تربیت  ــلمانان هس اداره امور جامعه مس
دیني و علمي مردم است. امام علیه السالم نه تنها رئیس اداري، قضایي و نظامي اّمت است، 
ــت  ــالمي موظف اس ــت؛ امام و حاکم اس بلکه معلم و مربّي مردم در امور تربیتي نیز هس
ــالمي و ایماني را به افراد تحت حکومتش آموزش دهد. بررسي منابع روایي و  معارف اس
تاریخي در سیره اهل بیت علیهم السالم، نشان میدهد که تعلیم دانش و تربیت دیني مردم دو 
ــیره ائّمه اطهار علیهم السالم بوده است. کاوش در سیره امام صادق علیه  هدف عمده در س
ــت میدهد. از جمله مسائل مهم مورد توجه امام صادق علیه  ــالم  نیز این مهم را به دس الس
ــائلي همچون اصول اعتقادي دین و مذهب، احکام و  ــالم در بُعد تربیتي میتوان به  مس الس
ــد اخالق و در زمینه اهداف آموزشي نیز مي توان به مسائلي همچون  ــرعي و رش قوانین ش

پرورش استعدادهاوآموزش علوم گوناگون اشاره نمود.
ــیوه هاي گوناگوني همچون تربیت  ــالم براي نیل به این مطلوب از ش امام صادق علیه الس
ــاگردان برجسته، امالي مطالب علمي، مناظره و استدالل و... استفاده مي کردند. ایشان با  ش
ــته هاي الزم براي مربیان را مشخص نموده  ارائه و بیان اصول تربیت دیني، وظایف و بایس
و سایران را براي انتخاب یک مربي و معلم خوب راهنمایي نموده اند. برخي از این اصول 

عبارتند از: جوانگرایي، خانوادهگرایي، محبتگرایي، فطرتگرایي و... 
ــیره امام صادق علیه السالم به عنوان  ــتنتاج نمود که س به طور کلي میتوان این نتیجه را اس
ــلمانان درجامعه امروزي منبع ومأخذ بسیار مناسبي براي  پیشواي ششم همه شیعیان ومس
ــوان درتمامیجنبههاي تعلیم وتربیت  ــمار میآید به گونهاي که میت تعلیم وتربیت دیني به ش

دیني اعم ازاجتماعي، اخالقي،فردي و... از آن به نحو أحسن بهره برد.
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منابع :
ــرت ابی عبداهلل امام  ــهیربه، 1367،زندگی حض ــین؛ عمادزاده، ش اصفهانی،عمادالدین حس

جعفر صادق علیه السالم،تهران: نشر محمد، انتشارات گنجینه.
جوادی آملی، عبداهلل، 1391، مفاتیح الحیاه، تحقیق وتنظیم، محمد حسین فالح زاده ،یداهلل 

مقدسی، سید کمال الدین عمادی، محمود لطیفی دو جعفر آریانی، قم: اسراء.
حسینی، داوود، 1386، روابط سالم درخانواده، قم: بوستان کتاب.
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واجتماعي، دوفصلنامه تخصصي اسالم وعلوم اجتماعي، س3، ش5، ص163-184

محدثی، جواد، 1384، اخالق معاشرت، قم: بوستان کتاب.
مشایخی، شهاب الدین ، 1381، اصول تربیت ازدیدگاه اسالم، سال هشتم، شماره 32.
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تهران:دنیای کتاب.

میرزامحمدی، محمد حسن؛ رسولی، رحیمه، 1389، تربیت والیی، اصلیترین مبنای تربیت 
دینی، اسالم وپژوهش های تربیتی، سال دوم، شماره اول،ص 7-45.

ــالم، اسالم و پژوهش  همت بناری، علی، 1390، رابطه تعلیم وتربیت با تکیه بر دیدگاه اس
های تربییت، سال سوم، شماره دوم، صفحه 37-56
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نسل جوان وامام صادق)ع(
مهسا حسن پور1

چکیده
نوشته حاضرسیری گذرا واجمالی در سیرُه اخالقی امام صادق)ع(ونسل جوان وگوشه ای 
ــان را آنگونه که درتاریخ ثبت شده نشان می دهد.جواني بهار عمر و جوان  ــخنان ایش ازس
بهترین و مفیدترین قشر جامعه است. جوانان قشر متحرک، فعال و پرشور و نشاط جامعه 
ــیار راه هاي سخت و ناهموار  ــتعدادهاي فراوان نشاط بس ــکیل مي دهند. آن ها با اس را تش
پیشرفت را مي پیمایند و زمام فرداي جامعه را به دست مي گیرند. بدین جهت تمام نظام ها 
و حکومت ها روي این قشر عظیم سرمایه گذاري مي کنند. در این راستا انبیاء و معصومان 

نیز توجه ویژه اي به جوانان داشته اند. 
ــیار  ــوداینکه انبیاء واولیاء به تعلیم وتربیت جوانان بس ــتگیر ما میش آنچه از این مقاله دس

سفارش کرده اند وامام صادق)ع(می فرمایند:
ــال دوم آموزش یابد ودر هفت سال سوم  ــال اول رابازی نمایددرهفت س »فرزند هفت س

)حالل وحرام (رافراگیرد.
ــیله دل های شیعیان ما را قوی   وهمچنین میفرمایند: آنکه حدیث ماراروایت کندوبدان وس

1. طلبه سال دوم مدرسه ریحانه
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واستوارگرداند ازهزار عابد برتر است.
کلیدواژگان: امام صادق)ع(ـجوانی )بهارعمر(- تربیت- اخالق .

مقدمه
ــاري هستند که اگر مربیان و متولیان  جوانان و نوجوانان در هر جامعه اي گنجینه هاي سرش
ــته انجام داده و این گروه فعال و پرشور را با  ــرمایه گذاري شایس ــر عظیم س براي این قش
ــه اهداف مطلوب و ایده آل خود  ــخصیت و احترام به نیازها، ب رفتار حکیمانه و تکریم ش
ــیب هاي  هدایت نمایند، عالوه بر این که آنان را از خطر انحراف و تردید در هویت و آس
ــیده اند، قلب هاي پاک و زالل آنان را به سوي خوبي ها، زیبایي ها  اجتماعي مصونیت بخش
ــده اند، و جامعه آینده را از نظر سالمتي و حفظ ارزش ها و  ــندیده رهنمون ش و اخالق پس
فرهنگ، بیمه نموده اند. امام صادق علیه السالم در مورد سرمایه گذاري معنوي براي نسل 
ــش، مي فرماید: »با درو احداثکم  ــو و حفاظت نوجوانان از گروه هاي منحرف و کج اندی ن
بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعة ؛ نوجوانان خود را با احادیث ما آشنا کنید قبل از 

این که مرجعه )یکي از گروه هاي منحرف( بر شما پیشي گیرند.
دراین نوشتارپرتویی ازسخنان وسیره امام صادق)ع(رادرزمینُه مربوط به جوانان ازکتابهای 

معروفی چون بحارااَلنوار,وسائل الشیعه مطرح می نمائیم.

1- ارتباط با نسل جوان
ــته مورد توجه  ــل جوان به لحاظ اهمیتي که دارد امروزه بیش از گذش هدایت و تربیت نس
ــوان داراي خصوصیات  ــت. ج ــوزان جوامع مختلف قرار گرفته اس ــمندان و دل س اندیش
ــیت، تنوع خصلت هاي رفتاري، هیجان هاي  ــت. حساس ــماني اس عاطفي، اجتماعي و جس
ــاالن، عدم کنترل رفتار، حب ذات، الگو پذیري و  ــدید به دوستي با همس دروني، عالقه ش
تقلید، افتخار به شخصیت و تشخص طلبي و میل به آزادي، شمه اي از ویژگي هاي اوست.
با توجه به این ویژگي ها، شیوه رفتاري امام صادق علیه السالم با جوانان، و همچنین سخنان 
و دستور العمل هاي آن حضرت براي جوانان و برخورد با آنان، بهترین نسخه شفا بخش و 
ــت. نگاه هاي مهربان، بزرگداشت شخصیت، توجه به استعداد و صالحیت آنان،  راهگشاس
ــار از عاطفه و  ــرام به نیازهاي فردي و اجتماعي، رفتار محبت آمیز و حکیمانه و سرش احت
خلوص، موجب جذب جوانان به سوي آن حضرت بود و شیفتگي آنان به رهبر خویش، 

ریشه در شیوه رفتار و گفتار آن حضرت نسبت به مخاطبین و شاگردان خویش دارد.
ــجایاي اخالقي در نوجوانان توجه کرده و به ابوجعفر؛  ــرعت پذیرش س آن حضرت به س
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مؤمن طاق مي فرماید:
ــرع الي کل خیر؛ 1  بر تو باد تربیت نوجوانان، زیرا آنان زودتر  »علیک باالحداث فانهم اس

از دیگران خوبي ها را مي پذیرند.«
در اینجا چند نمونه از رفتار آن حضرت را در برخورد با نسل جوان مي خوانیم:

1 - آن روز یکي از شلوغ ترین ایام حج بود. امام صادق علیه السالم با گروهي از یارانش 
ــام بن حکم که تازه به دوران جواني گام نهاده بود،  گفت و گو مي کرد. در این هنگام هش
ــید. پیشواي شیعیان از دیدن این جوان شادمان شد، او را در صدر مجلس  خدمت امام رس
ــخصیت هاي  ــت. این رفتار امام، حاضران را که از ش ــاند و گرامي داش و کنار خویش نش
علمي شمرده مي شدند، شگفت زده ساخت. وقتي امام علیه السالم آثار شگفتي را در چهره 
ــانه و یده؛ این جوان با دل و زبان و  ــاهده کرد فرمود: »هذا ناصرنا بقلبه و لس حاضران مش
ــتش )با تمام وجود( یاور ماست.« سپس براي اثبات مقام علمي هشام براي حاضرین،  دس
درباره نام هاي خداوند متعال و فروعات آن ها از وي پرسید و هشام همه را به نیکي پاسخ 
ــتدالل دشمنان  ــام! آیا چنان فهم داري که با منطق و اس گفت. آن گاه حضرت فرمود: »هش
ــام گفت: آري. امام فرمود: »نفعک اهلل به و ثبتک؛ خداوند تو را از آن  ما را دفع کني، هش
ــام مي گوید: بعد از این دعا هرگز در  ــازد و ]در این راه[ ثابت قدم بدارد.« هش بهره مند س

بحث هاي خداشناسي و توحید شکست نخوردم. 2.
ــهر کوفه بود. او از طرف امام  ــالم در ش 2 - مفضل بن عمرو نماینده امام صادق علیه الس
موظف بود به مشکالت دیني، مالي و اجتماعي مردم کوفه رسیدگي کند و در این رابطه با 
جوانان شهر ارتباط صمیمانه و مستحکمي برقرار کرده بود، براي همین عده اي این دوستي 
ــد و مفضل و یارانش را به  ــایعه و افتراء روي آوردن ــتند تحمل کنند، ناچار به ش را نتواس
شرابخواري، ترک نماز، کبوتر بازي و حتي به سرقت و راهزني متهم کردند. این گروه، که 

ابوالخطاب معزول و طرفدارانش از فعاالن آن شمرده مي شدند، شایع کردند 
ــایعات به  ــت. وقتي این ش که مفضل افراد بي مباالت و الابالي را پیرامونش گرد آورده اس
ــالم چنین  ــان کوفه به محضر امام صادق علیه الس ــید، گروهي از مومنان و مقدس اوج رس
ــتند: »مفضل با افراد رذل وشرابخوار و کبوتر باز همنشین است، شایسته است دستور  نوش

دهید این افراد را از خود دور سازد.«
امام صادق علیه السالم بدون این که با آنان در این باره سخن بگوید، نامه اي براي مفضل 
ــانند. حضرت تصریح کرد که نامه را  ــپرد تا به مفضل برس ــته، مهر کرد و به آنان س نوش

1.  الکافی.ج8.ص93.
1. بحاراألنوار.ج10.ص295
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ــتند و دسته جمعي به خانه  ــخصا به مفضل تحویل دهند. آنان به کوفه برگش ــان ش خودش
مفضل شتافتند و نامه امام صادق علیه السالم را به دست مفضل دادند. وي نامه را گشود و 
ــالم به مفضل دستور داده بود که: چیزهایي بخرد و به  متن آن را قرائت کرد. امام علیه الس
محضر امام علیه السالم ارسال کند. در این نامه اصال اشاره اي به شایعات نشده بود. مفضل 
ــپس از آنان پرسید: اکنون  ــت همه حاضران داد تا بخوانند. س نامه راخواند و آن را به دس
چه باید کرد؟ گفتند: این اشیاء خیلي هزینه دارد. باید بنشینیم، تبادل نظر کنیم و از شیعیان 
ــه فعال خانه مفضل را ترک کنند. مفضل گفت:  ــان این بود ک یاري جوییم. در واقع هدفش
تقاضا مي کنم براي صرف غذا در اینجا بمانید. آنان به انتظار غذا نشستند. مفضل افرادي را 
به سراغ همان جواناني که از آن ها بدگویي شده و به کارهاي ناروا متهم شده بودند فرستاد 
ــالم را براي  ــان را احضار کرد. وقتي نزد مفضل آمدند، نامه حضرت صادق علیه الس و آن
آنان خواند. آنان، با شنیدن کالم امام صادق علیه السالم براي انجام فرمان حضرت از خانه 
ــتند. هر کدام به اندازه وسع خویش روي هم  ــدند و پس از مدت کوتاهي بازگش خارج ش
ــاده و در مجموع 2 هزار دینار و ده هزار درهم در برابر مفضل نهادند. آن گاه مفضل به  نه
شکایت کنندگان که هنوز از صرف غذا فارغ نشده بودند نگریست و گفت: شما مي گوئید 

این جوانان را از خودم برانم و گمان مي کنید خدا به نماز و روزه شما نیازمند است؟!1
در اینجا به بخشي از شیوه ها و راه کارهاي عملي برخورد و هدایت جوانان در پرتو گفتار 

و رفتار صادق آل محمد علیهم السالم مي پردازیم:
- رفتار نیکو و مالیم

- آگاهي دادن در مسائل دیني
- شناساندن آسیب هاي اجتماعي

- ترغیب به دانش افزایي
- عادت دادن به حسابرسي

- تعدیل حس دوست خواهي
- ضرورت ازدواج

- تشویق به نماز
-تقویت اندیشه هاي مثبت
1-1 رفتار نیکو و مالیم

ــاس و دلي نازک و عاطفي دارد. در برخورد با او باید راه  نوجوان قلبي پاک و روحي حس
نرمي و مالیمت پیش گرفت. نگاه مهربان، ارزش دادن به شخصیت و رفتار خوش، بهترین 

2.  به نقل از معجم رجال الحدیث
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ــت. محبت، اظهار عالقه، صدا کردن با القاب، عناوین و نام هاي زیبا  ــیوه ارتباط با اوس ش
ــوي مبلغ و مربي جذب مي کند و در این حال مي توان ارتباط قلبي و عاطفي با  او را به س
ــنید، راهنمایي کرد، لغزش ها را متذکر شد و باالخره درعالم  ــخنانش را ش او ایجاد کرد، س
ــدید روحي و عاطفي برقرار است، مي توان صفات زیبا را به او  ــتي که یک ارتباط ش دوس
القاء نمود، نیازهاي بسیاري را از او برطرف کرد و از آلودگي ها او را بر حذر داشت، زیرا 

گرایش جوان به خوبي ها و زیبایي ها از دیگران بهتر و سریع تر انجام مي پذیرد.
امام صادق علیه السالم فرمود: »من لم تکن فیه ثالث خصال لم ینفعه االیمان: حلم یرد به 
ــه  جهل الجاهل. و ورع یحجزه عن طلب المحارم. و خلق یداري به الناس؛ 1  هر کس س

خصلت را دارا نباشد از ایمان خود سودي نخواهد برد:
اول - بردباري، که جهل نادان را برطرف کند.

دوم - پارسائي، که او را از حرام باز دارد.
سوم - رفتار نیکو که با مردم مدارا نماید.«

1-2 آگاهي دادن در مسائل دیني ودین شناسی
ــت.  ــایل مذهبي ناآگاهي آن ها از دین اس  یکي از علل فاصله گرفتن جوانان از دین و مس
جوانان چون بصیرت و آگاهي کافي از دین ندارند، تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان قرار 

مي گیرند. امام صادق علیه السالم به بشیردهان) روغن فروش( فرمود:
ــتَْغَن بِفِْقهِِه اِْحتاَج  ُجَل مِنُْکم اذا لَم یَْس ــیر اِنَّ الرَّ ُه مِن اَْصحابنا یا بش ــَر في من ال یَتََفقَّ »الخی
اِلَیْهم َفاِذا اِْحتاَج اِلَیهم اَْدَخُلوُه في باِب َضاللَتِهِم و ُهَو یَْعلِم«2؛ خیري نیست در آن گروه از 
ــما به مسایل دیني اش آشنا  ــیر! اگر یکي از ش اصحاب ما که تفقه در دین نمي کنند. اي بش
ــود و زماني که به آن ها نیازمند شد آن ها ناخواسته او را در  ــد به دیگران محتاج مي ش نباش

وادي گمراهي خود وارد مي سازند.
ــتـ   ــمنان دین مهیاس ــوي دش در این زمان که همه ابزارها و راه هاي انحراف فکري از س
ــاي انحرافي و...ـ جوانان  ــي و تصویري گرفته تا مطبوعات و کتاب ه ــانه هاي صوت از رس
ــند در  ــته باش با طوفاني از تهاجم فرهنگي مواجه اند و اگر آمادگي هاي الزم دیني را نداش
ــفه هاي مختلف تسلیم مي شوند. امام صادق  ــبهات و القائات فکري مکاتب و فلس برابر ش
ــت. آن حضرت فرمود:  ــالم عنایت ویژه اي به بصیرت و بینش دیني جوانان داش علیه الس
بتُُه«؛ اگر به جواني از جوانان شیعه برخورد  َه اَلَدُّ ــیعة ال یتفقَّ ــاٍب مِن َشباِب الّش »لواُتیُت بّش

1. بحاراألنوار.ج75.ص237.
1. بحاراالنوار.ج1.ص22.کافی.ج1.ص33
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کنم که در دین تفّقه نمي کند او را تأدیب خواهم کرد.
ــیّْر مَِن  ــْرِعُة الَس ریق و ال یَزیُدُه ُس ــائِِر َعلَي غیرالطَّ نیز فرمود: »اَلْعامُِل َعلَي غیر بَصیَرةٍ َکالّس
ــي است  ــي که بدون آگاهي و بینش به دین عمل مي کند همانند کس ریِق ااِلّ بُْعداً«1  کس الطَّ

که از بیراهه مي رود و تند روي او جز دوري از راه نمي افزاید.
ــَدَک َمنَْفَعًة في دینک َفال تَْعتََدنَّ بِه و ال تَْرَغبَنَّ في ُصْحبَتِِه  ــز فرمود: »اُنُْظر لُِکلِّ مِْن ال یُْفیُ نی
ي اهللِّ تَباَرَک و تعالي ُمْضَمحلٌّ وخیم عاقِبَتُُه«؛ هرکسي که مفید به حال دین  ــوَ َفاِنَّ ُکلَّ ماِس
ــت  ــان مده. هر آنچه غیر الهي اس ــت به او اعتنا مکن و عالقه اي به رقابت با او نش تو نیس

نابود شدني است و عاقبت ناخوشایندي خواهد داشت.2.
امام صادق علیه السالم به یکي از یارانش فرمود:

ــَر شیعتنا و ُقل لَُهم: ال تذهبَنَّ بُِکُم الَْمذاِهُب، َفَواهللِّ ال تُناُل و ال یتنا  »یابن ُجندب! بَّلغ َمعاش
االّ بالورِع و االجتهاد في الدنیا و ُموساةِ ااَلخوان فیاهلّل«3؛ اي پسر جندب! به شیعیان ما بگو: 
مواظب باشید فرقه ها و گروه ها شما را منحرف نسازند. به خدا سوگند! هیچ کس به جرگه 
ــایي و تالش در دنیا و همیاري با برادران دیني.   والیت ما در نمي آید، مگر با رعایت پارس
ــواي ششم آنقدر مهم است که مي فرماید: »لو  ضرورت یادگیري احکام دیني در منظر پیش
ــاب من شباب الشیعة الیتفقه الدبته؛ 4اگر به جواني از جوانان شیعه برخورد نمایم  اتیت بش

که در دین تفقه نمي کند او را تادیب خواهم کرد.«

1-3 شناساندن آسیب هاي اجتماعي
ــاي اخالقي و توفیق  ــل جدید با آفت هاي اجتماعي موجب افت ارزش ه ــنا نبودن نس آش
ــد. اگر جوانان با این آفت ها  ــمنان فرهنگي و رواج خالف و حرام در میان آنان مي باش دش
ــر فطرت پاکي که  ــراد جامعه اطالع یابند، بناب ــند و از عواقب بد آن در میان اف ــنا باش آش
ــرار داده از آن آفت ها فاصله خواهند گرفت و دامن خویش را به  ــد در نهاد آن ها ق خداون
ــادق آل محمد )ع(مواردي از آفت هاي  ــن آفت هاي اجتماعي آلوده نخواهند کرد. ص چنی

اجتماعي را چنین فهرست کرده است:
الف( ستم کردن

ب( فریبکاري
ج( خیانت

1. کافی.ج1.ص43.بحاراالنوار.ج1.ص206
2.میزان الحکمه.ج5.ص306

3. بحاراالنوار.ج1.ص17.
4. بحار االنوار.ج1.ص214
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د( تحقیر و خوار کردن دیگران
ــیله زحمات دیگران را نادیه گرفته و خود  ه( اف گفتن: )نق بزند، غرغر کند و به این وس

را چیزي پندارد.(
و( دشمني، کینه توزي و اظهار عداوت با برادران دیني

ز(تهمت زدن
ح(داد و فریاد و پرخاشگري

ط( طمع کاري و حرص به دنیا.
»و ان الیظلمه و ان الیغشه و ان الیخونه و ان الیخذله و ان الیکذبه و ان الیقول له اف و 
اذ قال له اف فلیس بینهما والیة و اذ قال له انت عدوي فقد کفر احدهما و اذا اتهمه انماث 
االیمان في قلبه کما ینماث الملح في الماء؛ 1  به برادر ایماني خود ستم ننماید، او را فریب 
ندهد، به او خیانت نکند، او را کوچک نشمارد، او را دروغگو نخوانید، به او اف نگوید و 
اگر به او اف بگوید )غرغر کنید( والیت بین آن دو قطع مي شود و اگر به برادر ایماني اش 
ــتي، یکي از آن دو کافر ]باطني[ مي شود و اگر برادرش را متهم  ــمن من هس  بگوید تو دش

نماید، ایمان در قلب او ذوب مي شود مانند ذوب شدن نمک در آب.«2.

1-4 ترغیب به دانش افزایي
یک جوان مسلمان باید از علوم روز آگاهي کافي داشته باشد. تخصص در کنار تعهد یک 
اصل مسلم و تردید ناپذیر در فرهنگ ما است. کساني در عرصه زندگي به اهداف دلخواه 
خود مي رسند که با شناخت دانش ها و مهارت هاي عصر خود به قله هاي سعادت نائل شده 
ــا تعهد و ایمان خویش، اعتماد افراد جامعه را به خود جلب مي کنند. از منظر حضرت  و ب
ــت، آن  ــب دانش و مهارت هاي فني براي یک جوان ضروري اس ــالم کس صادق علیه الس

حضرت مي فرماید:
ــُت اُِحبُّ اَْن اََري الّشابَّ منکم ااِلّ غادِیا في حالَین: اِّما عالمًا او ُمتََعلِّمًا«3؛ دوست ندارم  »لَس
ــما جوانان را ببینم؛ مگر در یکي از دو حال: یا دانا یا در حال یادگیري و دانش  یکي از ش

اندوزي.
امام صادق علیه السالم فرمود:

1.وسائل الشیعه.ج12.ص208
2. در حدیث دیگری آن حضرت طمع نورزیدن وپرخاش نکردن رااز نشانه های یک شیعه کامل شمردند.

شیعتُناالیَهروَن َهریَر الَکلِب َوالیَطَمُعوَن َطَمَع الَغراب)مستدرک الوسائل.ج12.ص69
3.مشکاه االنوار.ص170و168
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»لیس مِنّا َمْن لَْم یوقّر َکبِیَرنا َو لَم یَْرَحْم َصغیرنا«1؛ از ما نیست کسي که به بزرگترها احترام 
و به کوچکترها رحم نکند.

ــت که هرگز امام حسین علیه السالم جلوتر از امام  ــالم نقل شده اس از امام صادق علیه الس
ــالم حرکت نمي کرد و اگر آن دو باهم بودند هرگز امام حسین علیه السالم  ــن علیه الس حس

جلوتر از امام حسن علیه السالم سخن نمي گفت.2.

1-5 عادت دادن به حسابرسي
یک تاجر زماني در کار خود پیشرفت مي کند که در هر شبانه روز به حساب خود رسیدگي 
کرده و سود و زیان معامالت خویش را بداند و گرنه بعد از مدت کوتاهي سرمایه و هستي 
ــرمایه و فرصت بسیار عالي براي هر شخص  ــت خواهد داد. جواني، یک س خود را از دس
ــد. اگر یک جوان به حساب عمر خود رسیدگي نکند و نداند که آیا در مقابل عمر   مي باش
خویش چه چیزي به دست آورده است، در آینده اي نه چندان دور سرمایه معنوي خویش 
را به باد فنا خواهد داد. اما اگر به حساب روزانه اش برسد و ببیند که در مقابل هر روز از 
دست رفته، یک قدم به سوي کمال برداشته، خوشحال شده و آن را تکرار کند و در مقابل 
ــته باشد، بدیهي است  ــعي در جبران آن داش ــته و س انحطاط فکري و اخالقي غمگین گش
ــد و ترقي خواهد نهاد. امام صادق علیه السالم به ابن جندب که یک  ــوي رش که رو به س
جوان فعال و پرشور و با ایمان بود مي فرماید: »یا بن جندب! حق علي کل مسلم یعرفنا ان 
یعرض عمله في کل یوم و لیلة علي نفسه فیکون محاسب نفسه فان راي حسنة استزاد منها 
و ان راي سیئة استغفر منها و لئال یخزي یوم القیامة؛ 3  اي پسر جندب! هر مسلماني که ما 
را مي شناسد شایسته است که رفتار و کردار خود را در هر شبانه روز برخود عرضه دارد و 
حسابگر نفس خویش باشد تا اگر کار نیکي در آن ها دید، بر آن بیفزاید و اگر کار بدي در 
اعمال خود مشاهده نمود، از آن ها توبه کند، تا در روز قیامت دچار ذلت و حقارت نشود.«

1-6 تعدیل حس دوست خواهي
انسان با انس به دوستانش احساس مسرت و لذت مي کند. او در همنشیني با رفیق شفیق، 
ــت و باید ارضاء شود. یک جوان در اثر  ــاط و نیرو مي گیرد و این یک نیاز طبیعي اوس نش
ــود، او عاشق رفاقت است و  ــتان و همفکران خود کشیده مي ش ــمت دوس این حس به س
دنبال ارتباط با هم سن و ساالن خود مي باشد. از طرف دیگر بر اثر غلبه احساسات و شور 

1.همان
2.وسائل الشیعه.ج20.ص17.

3. به نقل از تحف العقول
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ــوق جواني و نپختگي نگرش عقالني، ممکن است در دام دوستان ناباب و یا صیادان  و ش
ــیادان بیفتد. از این رو در انتخاب یک دوست ممکن است دچار مشکالت گردد. امام  و ش
ــالم دقیقا روي همین نکته انگشت اشارت نهاده و به جوانان چنین  جعفر صادق علیه الس
ــذاء الذي یحتاج الیه کل وقت فهو العاقل. و  ــود مي دهد: »االخوان ثالثة: فواحد کالغ رهنم
الثاني في معني الداء و هو الحق. و الثالث في معني الدواء فهو اللبیب؛ 1 دوستان سه دسته 
ــت و او دوست عاقل است.  ــي که مانند غذا در هر زمان به او نیاز هس ــتند. اول: کس هس
ــان[ مانند بیماري و درد ]رنج آور[ است، و او دوست احمق ]و  ــي که ]براي انس دوم:کس
ــت و سوم: کسي که وجودش براي فرد همانند داروي حیات بخش است، و آن  نادان[ اس

رفیق روشن بین ]و اهل تفکر[ است.« 

1-7 ضرورت ازدواج
هر جواني فطرتا نیازمند ازدواج است و باید به این نیاز خدادادي و طبیعي از طریق مشروع 
ــکالت و سختي ها از این سنت  جواب داد. اما بعضي جوانان با بهانه قرار دادن بعضي مش
ــیطاني گرفتار مي کنند. به آنان باید توجه داده  الهي روي بر تافته و خود را در دام نفس ش
ــته و محبوبترین بنیان نزد خداوند  ــود که این پیمان مقدس در تمام ملت ها وجود داش ش

متعال است. با ازدواج، شخصیت و ایمان دو جوان کامل میشود. 
چیزي که قدر و قیمت عبادت را نزد خدا باال مي برد اطاعت از خدا و اجتناب از معاصي 
است و آنچه ارزش عبادت را کم مي کند، ارتکاب معصیت است. بنابراین کسي که ازدواج 

کرد، از دو نظر ارزش عبادت او بیشتر و در نتیجه ثواب او زیادتر است:
1. عمل به سنت2  پیغمبر اکرم )ص( نموده و بدین وسیله اطاعت از

خدا کرده است؛
2. به واسطه ي ازدواج از بعضي گناهان در امان بوده و قهرا از آنها به دور است.

امام صادق )ع(درباره ازدواج فرمود:
ــي که ازدواج کند نیمي از  ــن تزّوج اَْحَرَز نصف دینه َفلیتَّق اهلّل في النّصِف اآلخر«3؛ کس »م
دین خود را به دست آورده است. پس باید در مورد نصف دیگر از خدا بترسد. نیز فرمود:
ــبْعیَن َرْکَعًة یَُصّلیها اَعزب«4؛ دو رکعت نمازي که  ــاُن یَُصّلیهِما الُْمتََزوج اَفضل مِن َس »َرْکَعت

متأهل مي خواند  
4. بحاراألنوار.ج75.ص237

5.  وسائل الشیعه.ج20.ص17
6. همان.ج14.ص6

7. اخالق درخانه.ج1.ص54
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برتر است از هفتاد رکعت نمازي که مجّرد مي خواند.
ــؤال کرد: فالني! زن داري یا نه؟  ــخصي نزد پدرم آمد و از او س امام صادق )ع(فرمود: ش
گفت: خیر. پدرم فرمود: فالني! اگر خدا دنیا و آنچه که در دنیا است به من بدهد و بگوید 

یک شب بي  زن باش، قبول نمي کنم.1.
ــید. حضرت از او سؤال کرد.  علي بن رعاب مي گوید: زراره به خدمت امام صادق )ع(رس
ــخ داد: خیر. حضرت فرمود: چه عاملي موجب  ــا ازدواج کرده اي؟ زراره پاس اي زرارة! آی
ــت؟ زراره عرض کرد: من نمي دانم ازدواج با این ها )مخالفین(  ــما شده اس ترک ازدواج ش
ــي و خود را حفظ مي کني  ــا خیر؟ حضرت فرمود: پس چگونه صبر مي کن ــت ی خوب اس
ــرت فرمود: چگونه نکاح  ــتي؟ زراره عرض کرد: کنیز مي خرم. حض ــا این که جوان هس ب
ــم آن ها را  ــته باش ــکلي با آن ها داش  با کنیزان را خوب مي داني؟ زراره عرض کرد: اگر مش
ــؤال من این است که  ــؤال نمي کنم. س ــم. حضرت فرمود: از این جهت از تو س مي فروش
ــتند؟ زراره  ــراي خود خوب مي داني با این که آن ها نیز از مخالفین هس ــه آن ها را ب چگون

فرمود: آیا امر مي فرمایید ازدواج کنم؟ فرمود: این مسأله به اختیار شماست.2

1-8 تشویق به نماز
ــان و حافظ او از آلودگي ها و صفات مذموم  ــاس متون دیني ما نماز عامل کمال انس بر اس
ــت. همچنین این رفتار معنوي تاثیر بسزایي در بیدار کردن روح نظم و حفظ  ــند اس و ناپس
نظام انسان دارد. نماز تسلي بخش و آرامش بخش دل هاي مضطرب در انسان هاي خسته و 
نگران است. نماز شاخص رهروان راه خدا و بهترین وسیله ارتباط صمیمانه رب العالمین 
ــکنان در  ــي مي دهد که درصد باالیي از خالفکاران و هنجارش ــت. تجربه و آمار گواه اس
ــبک  ــده اند که یا نماز نمي خوانند و یا آن را س ــالمي در خانواده هایي بزرگ ش جامعه اس
مي شمارند. پیشواي ششم جایگاه مهم نماز را در زندگي و رفتار روزانه یک مسلمان براي 
اقشار مختلف به ویژه جوانان تبیین نموده و فرمود: »اول ما یحاسب به العبد علي الصلوة 
ــائر عمله؛ 3 ]روز قیامت[ اولین  ــائر عمله و اذا ردت علیه رد علیه س فاذا قبلت قبل منه س
ــت. اگر از او نماز پذیرفته شد، سائر اعمالش  ــود نماز اس ــبه مي ش چیزي که از بنده محاس

پذیرفته مي شود اما اگر نماز او رد شد سایر اعمال ]نیک[ او نیز رد خواهد شد.«
ــان رخ مي دهد به ابن  ــورد زیان هایي که در اثر دوري از نماز براي انس ــرت در م آن حض
جندب فرمود: »ویل للساهین عن الصلوات، النائمین في الخلوات، المستهزئین باهلل و آیاته 

1. بحارااُلنوار.ج72.ص166
2. میزان الحکمه.ج4.ص273.گفتار فلسفی.ج1.ص66

3.  من الیحضرٌه الفقیه.ج1.ص208
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في الفترات اولئک الذین الخالق لهم في اآلخرة و ال یکلمهم اهلل یوم القیامة و ال یزکیهم و 
لهم عذاب الیم؛ 1واي بر آن ها که از نماز غفلت کنند و در خلوت بخوابند و خدا و آیاتش 
را در دوران ضعف دین استهزاء کنند، آنان کساني هستند که در آخرت بهره ندارند و خدا 
ــخن نخواهد گفت و آنان را تبرئه نخواهد کرد و عذاب دردناک  در روز قیامت با آنان س

براي آن هاست.« وهمچنین حضرت درموردتالوت قرآن می فرمایند:
ــمان نوراني  ــد، براي اهل  آس ــرآن تالوت مي کن ــلمان در آن ق ــه یک فرد مس ــه اي ک  خان
را  ــان  ــتاره  درخش س ــمان  آس در  ــا  دنی ــردم  م ــه  ک ــان  همچن ــود،  مي ش ــده   دی

مي بینند.2

1-9 تقویت اندیشه هاي مثبت
با تقویت تفکر مثبت در جوانان مي توان صفات نیک و خصلت هاي زیبا را در وجود آن ها 
ایجاد کرد. آن گاه با فضاسازي مناسب و به وجود آوردن بسترهاي الزم، آن ها را به تکرار 
ــرده و آن رفتارها را به صورت عادات پایدار در وجود آنان در  ــاي مثبت متمایل ک رفتاره

آورد. بخشي از اندیشه هاي مثبت در کالم امام جعفر صادق علیه السالم عبارتند از:
الف( زیارت دوستان و تقویت  حس همیاري: آن حضرت نیکي به دوستان و دیدار آنان را 
برترین عبادت برشمرده و فرمود: »ما یعبد اهلل بمثل نقل االقدام الي بر االخوان و زیارتهم؛ 
خداوند به چیزي همانندگام برداشتن در راه نیکي به برادران دیني و دیدار و زیارت آن ها 

عبادت نشده است.«
ــدا را بهترین انیس خود بدانند  ــه خ ــت که جوانان پاک همیش ب( انس با خدا: چه زیباس
ــو باهلل  ــدم و پناهگاه خویش بر گزینند. آن حضرت فرمود: »آنس ــختي ها او را هم و در س
ــدا انس گرفته اند و  ــان هاي با ایمان[ با خ ــتأنس الٌمترفون؛ 3 ]انس ــوا مما به أس واستوحش
ــند.« آري آنان از  ــه آن انس گرفته اند، در هراس ــتان ب ــه که مال اندوزان و دنیا پرس از آنچ
نعمت هاي خداوندي بهره مي برند، اما به آن ها دل نمي دهند. آنان دلبسته خدا بوده و با یاد 

او آرام مي شوند.
ــت.  ج( پایداري در راه هدف پایداري در راه ایمان و عقیده از عوامل توفیق و پیروزي اس
یک جوان آن گاه به آرزوهاي مشروع و دلخواه دست مي یابد که پشتکار و استقامت داشته 
باشد. مهمترین آرزوي هر جوان نیل به سعادت حقیقي و قرب پروردگار - که جلوه تمام 

کماالت، زیبائي ها و خوبي هاست - مي باشد. 
1. به نقل از تحف العقول

2.  کافی.ج2.ص610.
3. به نقل از تحف العقول
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پیشواي صادق شیعیان فرمود: »لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم المالئکة و ال ظلهم الغمام 
ــرقوا نهارا و الکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم و لما سالوا اهلل شیئا اال اعطاهم؛ 1  و الش
اگر شیعیان ما در راه حق استقامت ورزند، فرشتگان با آنان دست مي دهند. ابرهاي رحمت 
بر آن ها سایه مي افکند. مانند روز مي درخشند، از زمین و آسمان روزي مي خورند و آنچه 

از خدا بخواهند، به آن ها عطا مي کند.«
د( دستگیري از افتادگان: معلي بن خنیس مي گوید: »امام صادق علیه السالم در شبي باراني 
از خانه به سوي ظله بني ساعده رفت. به دنبال او رفتم، گویي چیزي از دست او بر زمین 

افتاد. حضرت گفت:
ــالم کردم. فرمود: معلي تو  ــدا آن را به ما بازگردان. به نزدیک رفته س ــه نام خدا، خداون ب
ــوم! فرمود: با دست خود زمین را جست و جو کن،  ــتي؟ عرض کردم! آري فدایت ش هس

هر چه یافتي آن را به من بازگردان.
ــي یکي، دوتا دوتا پیدا مي کردم  ــي مي گوید: نان هاي زیادي روي زمین افتاده بود. یک معل
ــنگیني آن را به  ــه اي پر از نان همراه آن حضرت بود و از س و به آن حضرت مي دادم. کیس
زحمت حمل مي کرد. عرض کردم: اجازه دهید آن را من بیاورم؟ فرمود: من از تو شایسته 
ــیدیم. گروهي را دیدم که در خواب بودند. آن  ــاعده رس ترم، ولي با من بیا. به ظله بني س
ــت. توزیع نان به آخرین نفر که  ــر آنان مي گذاش حضرت یک یا دو قرص نان را در زیر س
ــوم! آیا این ها شیعه هستند. فرمود: اگر شیعه  ــد، بازگشتیم. عرض کردم: فدایت ش تمام ش

بودند حتي در نمک طعام نیز با آنان مواسات و از خود گذشتگي مي کردم.«2.
ــد، در  ــالمت روح خود مي اندیش ــلمان همچنان که به س ه( توجه به غذا: یک جوان مس
ــل و منزوي نیست بلکه به  ــت او فردي ضعیف البنیه، کس ــا اس ــم نیز کوش پرورش جس
بهداشت غذاي خویش در کنار بهداشت روانش توجه دارد. از راه تغذیه صحیح و ورزش 
ــاط خویش را به دست مي آورد، اما  ــم خود را تقویت مي کند و از راه هاي مختلف نش جس
ــورد توجه کامل دارد و آثار مخرب  ــن حال به حالل و حرام بودن غذایي که مي خ در عی
غذاي حرام و غیر مشروع را در وجودش در نظر دارد. امام صادق علیه السالم مي فرماید: 
»شیعتنا ال یاکلون الجري...و الیشربون مسکرا؛ِِِِِِِِِِِ  شیعیان ما مارماهي نمي خورند... و شراب 

و مسکرات نمي نوشند.«
ــاني که به  ــند دیگران و کس و( نیک رفتاري با اهل معصیت: در اصالح رفتار غلط و ناپس
ــیوه اي کارآمد در پیش گرفت و ترس و یاس آنان را  ــوند، باید ش نوعي مرتکب گناه مي ش

1. همان..
2.  بااستفاده ازعبارات شهیدمطهری 
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در پیوستن به ردیف خوبان از میان برداشت و با نیک رفتاري و امید دادن، روحیه شکست 
خورده آنان را تقویت نموده و بازسازي کرد.

ــتکینوا  ــالم فرمود: »ال تقل في المذنبین من اهل دعوتکم اال خیرا، واس امام صادق علیه الس
ــان گنه کار خود جز خوبي و نیکي چیزي نگو و از  الي اهلل في توفیقهم 1در مورد همکیش

خداوند توفیق هدایت آنان را بخواهید.«
ز( در اندیشه شغل حالل: عبداالعلي بن اعین در یک روز تابستاني بسیار گرم در یکي از 
ــت:  ــالم را مالقات کرده و به آن بزرگوار عرضه داش کوچه هاي مدینه امام صادق علیه الس
ــاوندي که با  ــوم! با این مقام و منزلت و رتبه اي که نزد خداوند دارید و خویش »فدایت ش
ــالش مي کنید و در چنین روز گرمي  ــت، باز هم براي دنیاي خویش ت ــر براي شماس پیامب
خود را در فشار و سختي قرار مي دهید؟! امام در پاسخ فرمود: اي عبداالعلي! جهت یافتن 

روزي و درآمد حالل بیرون آمده ام تا از افرادي همانند تو بي نیاز شوم.«2.
ــالم مي فرمود: »فان اهلل یعلم اني  ــه ریزي صحیح در زندگي: امام صادق علیه الس ح( برنام
واجد ان اطعمهم الحنطة علي وجهها و لکني احب ان یراني اهلل قد احسنت تقدیر المعیشة3 
خدا مي داند که مي توانم به بهترین صورت نان گندم خانواده ام را تهیه کنم، اما دوست دارم 

خداوند مرا در حال برنامه ریزي صحیح زندگي ببیند.«

ارتباط با جوانان
ــالم توجه خاّصي در جذب و تربیت جوانان داشتند. هشام جواني بود  امام صادق علیه الس
ــید. مفضل ابن  ــکوفایي علمي رس ــالم را درک کرد و به ش که محضر امام صادق علیه الس
ــماري دیگر از جوانان جزو یاران خاص آن حضرت بودند. عده اي از اهل کوفه  عمرو ش
براي امام صادق علیه السالم نامه نوشتند و به آن حضرت گفتند: مفضل ابن عمر که یکي از 
یاران شماست با افراد ناباب و کبوتر باز نشست و برخاست مي کند و با آن ها ارتباط دارد. 
شایسته است که شما به او دستور فرمایید تا از آنان کناره  گیري کند. حضرت نامه اي براي 
ــلم و ابوبصیر را مأمور رساندن نامه به مفضل کرد.  ــت و زرارة، محمد ابن مس مفضل نوش
ــیاء و وسایل بسیاري را براي آن حضرت  ــته بود تا اش حضرت در آن نامه از مفضل خواس
تهیه نموده، به خدمتش ارسال نماید. مفضل پس از خواندن نامه، نامه رسانان را از محتواي 
ــاخت. آن ها گفتند: براي ما تهیه آن ها مقدور نیست. مفضل آن ها را به صبحانه  نامه آگاه س
ــدند. مفضل افرادي را به سراغ یاران جوان  ــغول خوردن صبحانه ش دعوت کرد. آن ها مش

1. به نقل از تحف العقول .
2. الکافی.ج5.ص74.

3. الکافی.ج5.ص166.وبه نقل از اعیان الشیعه.
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ــیدند. مفضل نامه حضرت را به آن ها نشان داد.  ــتاد. آن ها به خدمت مفضل رس خود فرس
طولي نکشید که آن ها همه آنچه را که امام خواسته بود فراهم ساخته، تقدیم مفضل کردند. 

آن گاه مفضل رو به حامالن
نامه کرد و فرمود: آیا شما مي خواهید من این ها را از خود دور کنم؟

این است ششمین پیشواي ما
ــیاه و مجعد، بیني اي کشیده، دو طرف پیشاني  ــان، مویي س ــط، صورتي درخش قدي متوس

بي مو، بر گونه ي او خالي سیاه و بر بدن وي خالهاي قرمز..
انساني جلیل، شخصي با ابهت، به همه ي محامد آداب متصف، از همه ي صفات رذیله بر 
ــانه هاي خلوص و بندگي در وي به حد  ــیماي او هویدا، نش کنار، آثار زهد و عبادت از س

اعلي، دوست و دشمن به برتري او مقر و به عجز و ناتواني خود معترف..
چشم اندازي بي پایان، دریایي بیکران، امواجي خروشان علم او، راستي علم او!.

ــتقیم، اندیشه اي عمیق. از او مي پرسند، همه مي پرسند. مي گویند،  مغزي بزرگ، فکري مس
ــورده به عقب بر مي گردند. خطا مي گویند،  ــت خ مثل او نمي گویند. حمله مي کنند، شکس
ــت. اگر امضا کرد، درست است. اگر رد کرد،  ــنوند. مرکز اوست. محور اوس صواب مي ش

نادرست است. تأملي در کار نیست، مگر براي اینکه طرف بیشتر تشنه شود.
دانایان در مقابل او نادان، استادان در برابر وي شاگرد، هر چه

ندانند او داند و بیاموزد و هر چه نفهمند او درک کند و بفهماند.
ــناخت از همان دم که لب  ــناخت. و هر که او را نمي ش ــناخت که مي ش هر که او را مي ش
مي گشود و سخن آغاز مي کرد، مي گفت: »به یقین این مرد، عالم اهل بیت، جعفر بن محمد 

است «.
ــگاه علوم و خود او براي استفاده هاي  در حضر، خانه ي او مرکز فضیلت و محضر او دانش
علمي انگشت نما بود. هر محققي براي رفع اشکال خود در برابر او زانو مي زد و هر تازه 

واردي به منظور کسب فیض به سوي او هدایت مي شد. .
ــفر مي کرد و به راه مي افتاد، گویي کارواني از دانش و بینش است که  هنگامي که آهنگ س

به راه افتاده، و دایرة المعارفي از فنون است که در وجود یک انسان گرد آمده است.
هر جا که وارد مي شد، محل تجمع تشنگان علم وادب مي گشت، و هر کجا که مي نشست 
ــود که از پرتو نور دانش او  ــارف و کماالت دور او حلقه مي زدند. جایي نب ــگان مع دلباخت

بي فروغ ماند، و عاشق علمي نبود که از فضیلت او کامیاب نشود. .
ــد، از خدا چنان سخن مي گفت که گویي کعبه ي صامت،  ــرف مي ش موقعي که به مکه مش
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براي حاجیان به سخن آمده و خداي نادیده در برابر دیدگان آنان مجسم شده است فضاي 
عرفات و مشعر و مني به آواز و بیان او آشنا بودند. و آن بیابانهاي مقدس صداي تکبیر و 

تهلیل او را تشخیص مي دادند.
پرسشهاي آزمایشي را چنان مفصل و روشن پاسخ مي گفت، که سؤال کنندگان را شرمنده 
ــؤال کوچکي را به نحوي شرح و بسط مي داد که سائل  ــؤال پشیمانشان مي کرد. س و از س
مات و مبهوت مي شد، و با خود مي گفت: »آیا مي شود انسان تا این اندازه در علوم و فنون 

مختلف اطالعاتي دامنه دار داشته باشد؟« .
ــخاصي را که به خیال خود معلومات داشتند و در مقابل وي خود را کسي مي دانستند،  اش
ــتند در مقابل وي  ــنجش دانش، چنان بر زمین مي کوبید که هیچ گاه نمي توانس در میدان س

عرض وجود کنند. .
ــیله ي رهبري و  ــن را بازیچه فرض مي کردند و آنها را وس ــتورات دی ــردم متکبر که دس م
ــتند که زیر بار آن  ــأن خود را باالتر از آن مي پنداش ــتند و ش گردآوري مردم عوام مي دانس
ــتند، و به  ــد، چنان مجاب و قانع مي کرد که تا آخر عمر روي اعتراض نداش ــف برون تکالی

فکر ایراد گرفتن و پرسیدن از وي نمي افتادند .
آري، این است ششمین پیشواي ما، امام صادق علیه السالم!

1- جوان و امام صادق
ــخصیت،تکریم استعدادها  ــت  ش نگاه مهربان امام صادق)ع( به جوانان، همراه با بزرگداش
ــاک و زالل آنان بود و اقبال جمع  ــرام به نیازها و توجه به قلب هاي  پ ــا، احت و صالحیت ه
ــار از  ــوي امام)ع( فرایند عملکرد و رفتار متین، محبت آمیز، حکیمانه و سرش جوانان به س
ــخنش بر اریکه دل آنان مي نشست،زیرا  خلوص و عاطفه آن حضرت بود، بدان حد که س
گرایش جوان به خوبي، نیکي و زیبایي بیشتر و سریعتر از دیگران است. پدیده اي که امام 

بدان اشاره نموده مي  فرماید:
»انهم اسرع الي کل خیر« 1 .

جوانان زودتر از دیگران به خوبیها روي مي آورند.
رفتار و سخن امام صادق)ع( ترجمان حقیقي این گفته رسول خدا)ص(است که فرمود:

»اوصیکم بالشبان خیرا، فانهم ارق افئده « سفارش مي کنم شما را که، با جوانان به خوبي و 
نیکویي رفتارکنید، چرا که آنان نازک دل و عاطفي  ترند.

امام ضمن توجه به روح لطیف و احساس آرماني جوانان، یاران  و نزدیکان خود را نیز به 
1. بحاراالنوار.ج23.ص236
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ــاخت. از جمله، یکي از یاران امام به نام »مؤمن  دقت و توجه در این نکات رهنمون مي س
ــهر بصره گذراند. وقتي که به  مدینه  ــاني و تبلیغ دین، مدتي را در ش طاق « 1  براي پیام  رس

بازگشت، خدمت امام صادق)ع( رسید، حضرت از او پرسید:
به بصره رفته بودي؟

آري!
اقبال مردم را به دین و والیت چگونه دیدي؟

بخدا اندک است! مي آیند ولي کم!!
جوانان را دریاب، زیرا آنان به نیکي و خیر از دیگران  پیشتازترند. 

گزیده اي از منشور جوان را در اندیشه صادق آل محمد)ص( مرورمي نماییم:

2-1 کوچ عصر
ــت و با  ــت که باید به خوبي از آن بهره جس ــیم رحمت « اس جواني »فرصت نیکو« و »نس
زیرکي، ذکاوت و تیزبیني آن نعمت  خداداد را پاس داشت; زیرا که این فرصت، »ربودني « 
ــت و ضایع ساختن آن، چیزي جز غم، اندوه و پشیماني را براي دوران پس  و »رفتني « اس

 از آن به ارث نمي  گذارد.
ــرمایه ي  گرانبهاي ما وقت  ــت و راه کار دراز و فرصت زود گذر! تنها س زندگي کوتاه اس
است که بازگشتي ندارد، از این رو بزرگترین فن  بهتر زیستن، بهره جستن از فرصتهاي بي  

نظیري است که بر ما مي گذرد;این سخن امام صادق)ع( را باید جدي گرفت:
ــتقصاء سلبته االیام فرصته،الن من شان االیام السلب  »من انتظر عاجله الفرصه مواجله االس

و سبیل الزمن الفوت «2.
به هرکس فرصتي دست دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت کامل آن  را تاخیر اندازد، 
روزگار همان فرصت را نیز از او برباید، زیرا کار ایام، بردن است و روش زمان، از دست 

رفتن.

2-2رنگ خدا
آدمي با ورود به دوران جواني به دنبال »هویت « جدیدي مي گردد;آن احساس نسبتًا پایدار 
 از یگانگي خود، از این که: »من که هستم  و که باید باشم؟« که دستیابي به آن، به فرد امکان 

1. محمدبن علی بن نعمان معروف به)اَحول(و)مَومن الطاق(ازبزرگان شیعه وازیاران دانشمندامام -صادق)ع(وامام کاظم)ع(
بوده است.خاطره مناظرات اوباابوحنفیه بسیار زیبا وماندگاراست وامام بسیار اورا دوست می داشتند

2. 33 بحار االنوار.ج78.ص268
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مي دهد که  ارتباطات خود را با خویشتن، خدا، طبیعت و جامعه تنظیم دهد.
ــاز بوده، بر »رفتار و  ــیار مؤثر و کارس در این مرحله هویت یابي نقش »آگاهي و بینش « بس
ــي دارد، در این دوران، ممکن است  سرگرداني در هویت  سبب گردد که جوان  عمل « پیش
ــتي خود و نقش اجتماعي خود دچار تردید گردد و این شک ضمن برهم  ــبت  به کیس نس
زدن  هماهنگي و تعادل رواني، او را به »بحران هویت « بکشاند،بحراني که جوان به پیرامون 
 اهداف بلند مدت، انتخاب شغل،الگوهاي رفاقت، رفتار و تمایل جنسي، تشخیص مذهبي، 

ارزشهاي  اخالفي و تعهد گروهي با تردید و شک خواهد نگریست.
ــکل  دهي هویت، »معرفت دیني « نقش مهمي را ایفا مي کند و درواقع، دین مي تواند   در ش

ــد; البته »دانش «، »کار و تالش « نیز در  تکیه گاه جوان و رهایي دهنده او از این  بحران باش
ساماندهي  هویت او کارساز است1 .

ــش خدایي گردد،»دین « همان »رنگ خدا«  ــن، جوان باید رنگ خدایي گیرد تا هویت بنابرای
ــن من اهلل صبغه2(; رنگ  ــت که همگان را بدان دعوت مي کنند: )صبغه  اهلل و من احس اس
ــت؟ امام صادق)ع( درباره ي آیه فوق  خدایي )بپذیرید!( وچه رنگي از رنگ خدا بهتر اس

 مي فرماید:
»مقصود از رنگ خدایي همان دین اسالم است.« 

ــتن هویت او پاسخ مي دهد، چرا که آدمي داراي عطشي  دین به انگیزه جوان در بنا و آراس
است که فقط با پیمودن راه خدا فرو مي نشنید   ; از این رو امام صادق)ع(، یادگیري بایدها 
و نبایدها و اندیشه هاي سبز دین را از ویژگیهاي دوران جواني مي داند  و گاه نسبت  به آن 
دسته از جواناني که »علم دین « نمي  دانند و درپي  آن نمي روند، رنجیده خاطر مي گردد. 

2-3 قرائت معتبر دین
ــت که میان زندگي اجتماعي و پرستش  خداي متعال  ــالم، همان روش زندگي اس دین اس
ــوولیت  خدایي ایجاد  ــان مس پیوند مي دهد و در همه ي اعمال فردي و اجتماعي براي انس
ــبب خوشبختي انسان در  ــتورهاي علمي، اخالقي، س مي کند، که این مجموعه عقاید و دس

این سرا و سعادت  جاوید در جهان دیگر مي  شود.
فهم از دین چگونه است؟ و جوان دین خود را از که بجوید؟!

آیا هرکس مي تواند به فهمي از دین برسد؟!
آیا هر فهمي از دین، صواب و پسندیده است؟!

1. روانشناسی نوجوان.صص122و123
2. سوره بقره 2/آیه 138
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آیا »فهم دیني « فهم نسبي است و هیچ فهم ثابتي وجود ندارد؟!1.
و یا آن که یک تفسیر و قرائت رسمي از دین وجود دارد.

ــر« در جایگاه  ــت)ع( به عنوان »ثقل اصغ ــول اکرم)ص(، مکتب اهل بی ــس از رحلت رس پ
حقیقي دین خوش درخشید، و لیکن  افراد و گروههایي نیز به عللي!! در برابر این اندیشه 
ــالم  ــرار گرفته، با طرح »قرائت مختلف از دین « به مقابله با معارف  معصومان علیهم الس ق
ــف تاریخ فرهنگ و معارف  اسالمي ما همیشه شاهد عرصه گرداني و   پرداختند و مع االس

فریب افکار عمومي از سوي  خالقان دیدگاههاي دیني بود.
 در عصر امام صادق)ع( فراي از رواج مکاتب الحادي و هجوم  اندیشه هاي یوناني و ایجاد 
نهضت ترجمه، دیدگاهها و نظریات  گوناگوني در چارچوب »قرائتهاي دیني « طرح گردید، 
حتي برخي از ارباب فرق که خود مدتي در محضر پیشواي ششم شاگردي کرده بودند،به 
ــدگاه برتر و صواب پرداختند و در مقابل منادي، احیاگر  ــرح دیدگاه خویش و عنوان دی ط
ــتادگي کردند و گروهي را به سمت  خود  و متولي قرائت  حقیقي دین، امام صادق)ع(،ایس

کشاندند.
امام در برخورد با این دیدگاهها، خود به افشاي آنها پرداخت و از سویي به تربیت  شاگردان 

همت گمارد تا آنان در عرصه هاي مناظره  و گفتگو به بافته هاي ایشان پاسخ گویند.
نکته اي که بسیار دل امام را مي آزرد، توطئه جذب جوانان از سوي  این فرقه هاي منحرف، 
اما مدعي اسالم بود، به عنوان نمونه، امام  صادق)ع( جوانان را از گرایش به دو فرقه مطرح 

آن عصر، مرجئه 2  و غالت 3بر حذر مي  داشت. امام مي فرمود:
ــاد نکشانند;زیرا غالت پست ترین  ــید که آن ها را به فس »بر جوانانتان از غالت برحذر باش
خلق خدا هستند، اینان ظمت  خداي را کوچک  مي کنند و ادعاي ربوبیت و خدایي را براي 

بندگان او قائل  هستند.«4.
ــه از مکتب اهل بیت  ــه دقیق دین حقیقي وبرگرفت ــگیري، ارائ ــام با اصل قرار دادن پیش ام
علیهم السالم را به جوانان توصیه  مي کردند تا راه را بر راهزنان اندیشه جوانان سد نمایند، 

حضرت  مي فرمود:
ــي  ــما پیش »جوانان را دریابید! به آنان حدیث و دین بیاموزید، پیش از آن  که مرجئه بر ش

 گیرند.«5.

1. امروزه ) بحث قرائت های مختلف از دین( ریشه در نگاه نسبی گرایی به دین دارد که همان منشأ هرمنوتیکی است
2. فرهنگ فرق اسالمی.صص406/401

3.  همان.صص347/344
4. سفینه البحار.ج2.ص334

5.  المحاسن.ص605
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امام صادق)ع( همچنین جوانان را مخاطب خود ساخته مي  فرماید:
ــان تا )از  ــا)ي منحرف( نروید،واگذاریدش اي گروه جوانان! از خدا پروا کنید و نزد روس
ــوند، آنان را به جاي خدا همدم خود  ــي خود بیفتند و( به دنباله رو تبدیل ش ــگاه بافتن جای
ــما از ایشان بهترم. آنگاه با دست  خود به سینه اش  ــوگند که من براي ش نگیرید، به خدا س

زد.1

نتیجه گیری
ــور دستورهاي  ــخنان و گفته هاي نغز امام صادق)ع( روح و جان را قوت بخشیده،منش س
ــت جامعه جوان  و پرنشاط، هندسه شخصیت و  ــعادتمندي آن است. امید اس زندگي و س
هویت  خود را در پرتو معارف این  امام)ع( ترسیم کرده، خود و جامعه را در سیره و منش، 
ــو  ــمت وس ــالم س ــیر تحقق آرمان جامعه دیني و مدینه آرماني اهل بیت علیهم الس در مس
ــلمانان ازبندگان مخلص درگاه حضرت حق وسربازهای  ــد.به امید اینکه همه مامس بخش

مهدی موعود)عج( باشیم.

منابع :
1.قرآن کریم

2.الحّرانی،عن آل الرسول حسن بن علی شعبة،تحف العقول،تحقیق:علی اکبر غفاری.
ــولی محالتی، قم،  ــم رس ــن جمعه،نور الثقلین/، مصحح: سیدهاش ــی ب 3.الحویزی،عبدعل

نشراسماعیلیان،1370ه ش.
سالمیة،بی تا،تهران. 4.برقعی،ابوجعفراحمدبن محمدبن خالد،المحاسن،دارالکتب اأِلِِ

5.بیابانگرد، اسماعیل، روانشناسی نوجوان.
ــیخ محمد، وسائل الشیعه، مترجم: علی افراسیابی، مکتبة االسالمیة، تهران،  6.حرعاملی، ش

1403ه ق.
7.فلسفی،محمدتقی،گفتارفلسفی، دفترنشرفرهنگ اسالمی، چاپ دوم، 1386ه ش.

8.قمی،صدوق،من الیحضره الفقیه،مترجم:علی اکبرغفاری,محمدجواد صدربالغی،صدوق.
9.کلینی رازی/ابوجعفر،کافی،دارالکتب االسالمیة،چاپ دوم،1389ه ق.

10.مجلسی،محمدباقر، بحاراالنوار، مترجم: موسی خسروی، کتابفروشی اسالمیه، »1037-
1110ه ق«، تهران.
1. نور الثقلین.ج2.ص191
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ــیخی، چاپ اول،  ــزان الحکمة، مترجم: حمیدرضاش ــهری، محمد، می 11.محمدی ری ش
دارالحدیث، قم،1377ه ش.

12.مشکور،جواد،فرهنگ فرق اسالمی.
13.مظاهری،حسین،اخالق درخانه،چاپ هفتم،نشراخالق،قم1374ه ش.
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تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق علیه السالم
ریحانه حسینی جبلی1

چکیده
در پژوهش حاضرتعلیم و تربیت اخالقی از دیدگاه امام صادق)ع( مورد بررسی قرار گرفته 
است.انسان گل سرسبد جهان آفزینش خداوند متعال است که در نیکوترین صورت)وجه( 
ــن التقویم )سوره تین آیه 4( او دارای ابعاد  ــده است لقد خلقنا االنسان فی احس آفریده ش
ــکوفا شدن و متعالی شدن این ابعاد و استعدادهای نهانی  ــت که برای ش وجودی متنوع اس
ــاج به تربیت دارد و در این میان پرورش فضائل اخالقی یکی از مهم ترین و در عین  احتی
ــت و انجام این کار از هدف های مهم و واالی رسالت پیامبران  ــکل ترین کار اس حال مش
ــت تا انسان را در مسیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار دهند چنانکه  خدا بوده اس
ــول گرامی اسالم )ص( فرموده اند فلسفه بعثت ایشان هم تکمیل مکارم اخالقی بوده  رس
است و قرآن کریم نیز بعثت تمام انبیا را تعلیم و تربیت و تزکیه بشر یاد کرده است)سوره 
جمعه آیه 2( اخالق و تربیت اخالقی از دیر باز مورد توجه اندیشمندان بشری و پیشوایان 
ــالم، یهود، مسیحیت و دیگر ادیان را  ــت. قسمت اعظم آموزه های دینی اس دینی بوده اس
 اخالقیات و قسمت بیشتر فعالیت های اولیای دین های مختلف را تربیت اخالقی تشکیل 

1.طلبه سال دوم مدرسه ریحانه
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می دهد.عمده ترین یافته ها عبارتند از : تعیین اهداف تربیت ، امام صادق )ع( و تعلیم و 
تربیت مسلمانان و تشویق مردم به تفکر است. 

کلید واژه ها:امام صادق )ع( ، اخالق ، تربیت اخالقی ، اصول تربیت.

مقدمه
ــمندان مختلف اعم از پیروان مکاتب الهی و  ــفه و اندیش بعد از انبیا و اوصیای الهی ،فالس
پیروان مکاتب مادی هر یک با بینش و اهداف خاص خود از تربیت و اخالق سخن گفته 
و به طرح سوال تردید آمیز نسبت به ضرورت تربیت اخالقی و ارزشی می پردازند و عده 
ــی را منتفی می دانند. به عنوان مثال در قرن پنجم  ای دیگر امکان تربیت اخالقی و ارزش
ــخن می گفتند اما نه در تائید آن بلکه می گفتند  ــطائیان از اخالق س پیش از میالد سوفس

اخالق زنجیری است که ضعفا برای به بند کشیدن اقویا ساخته اند.
ــخن گفت و به انسان و مسائل انسان توجه کرد  ــتین فیلسوفی که در تائید اخالق س نخس

سقراط بود که به نحو نظام دار فلسفه اخالق را بنا نهاد.
ــالم پرورش فضائل اخالقی یکی از مهم ترین اهداف واالی رسالت پیامبران  از دیدگاه اس
ــیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار گیرد و فلسفه  ــت تا انسان در مس خدا بوده اس
ــان و جاودانگی اوست که جز با  ــالم و آداب و احکام الهی همانا تکامل انس ــریعت اس ش
تخلق به اخالق فاضله میسر نیست. اسالم مکتبی است جامع و واقع گرا که در آن به همه 

جوانب نیازهای بشری توجه شده است.
ــود: مبانی، اصول و روش های تعلیم و  ــی زیر مطرح می ش ــوال پژوهش در این رابطه س

تربیت اخالقی از نظر امام صادق)ع( کدامند؟ 
روش پژوهشی حاضر از نوع کتابخانه ای است.

ــت به اهّمیت و جایگاه اخالق از دیدگاه رئیس مکتب  ــت، نگاهي اس آنچه در پیش رو اس
ــد براي همه کساني که  ــت ره توشه اي باش ــالم. امید اس جعفري، حضرت صادق علیه الس

دوست دارند بر اساس اخالق اسالمي رفتار کنند و زینت اهل بیت علیهم السالم باشند.

تعلیم و تربیت
ــان به کمال و  ــت. تا انس تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین هدف های عالی پیامبران بوده اس
هدف خلقت نایل شود. فالسفه و دانشمندان حتی پیروان مکاتب مادی و الحادی با روش 
و بینش خویش از تعلیم و تربیت سخن گفته اند. تربیت به معانی رشد دادن و رفع موانع 
ــکوفایی استعدادها به سوی کمال است. تعلیم بدون تربیت موجب سقوط انسان  جهت ش
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ــر مقطعی از تاریخ را نمی توان یافت که خالی از این  ــد. با نگاهی به گذشتة بش خواهد ش
ــد؛ پیشینة چین، هند، ایران، اروپا و ... شاهد صدق این مدعاست قرآن  دو عنصر مهم باش
ــت که با کالم )َعَلَّم اإْلِنْساَن َما لَْم یَْعَلْم(1، بر بشر نازل  ــند مدون تعلیم و تربیت اس کریم س
ــت و ... از ضرورت های مهم بحث تعلیم و  ــد فردی و اجتماعی،غلبه بر طبیع گردید. رش
ــاخت  ــتند. با توجه به اینکه هر مکتبی بر پایة مبانی خاص خود، یعنی زیر س تربیت هس
ــان ها می پردازد، شناخت این مبانی از دیدگاه اسالم  ــفی و اعتقادی خود به تربیت انس فلس
ــت. در واقع بدون تبیین مبانی  ــالم، اجتناب ناپذیر اس ــتیابی به نظرات تربیتی اس برای دس

تربیت نمی توان از اهداف آن سخن گفت.
واژه شناسی

ــد. در اصطالح علم تعلیم و تربیت، مبانی  مبانی، جمع مبنا و به معنای پایه و بنیان می باش
زیر ساخت اعتقادی، فلسفی و نوع شناخت هر مکتبی از مبدأ هستی، جهان و انسان است. 
ــاس مبانی بنیان  ــیوه های عملی در هر زمینه باید بر اس ــی و ش بنابر این، اهداف، خط مش
ــتگی دارد. تعلیم به معنای آموختن،  ــود و در واقع امتیاز هر مکتبی به مبانی آن بس نهاده ش
ــف آن گفته اند: پرورش نیروی  ــت و در تعری ــی انتقال معلومات از معلم به متعلم اس یعن
ــد و شکوفایی  ــان و به تعبیر دقیق تر فراهم آوردن زمینه برای رش فکری و بُعد عقالنی انس
استعدادهای ذهنی انسان و یا ایجاد خالقیت و ابتکار در فکر و نیروی اندیشه انسان است.
ــت که خداوند از آغاز  ــمندی اس آن گونه که از آیات قرآن بر می آید، تعلیم موهبت ارزش
خلقت به انسان ارزانی داشته و بعثت پیامبران برای تکمیل و توسعه آن بوده است: (َو َعَلَّم 

ُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة 4 آَدَم اأَْلْسماَء ُکَلّها(  2 ،  َعَلَّم اإْلِنْساَن َما لَْم یَْعَلْم3 و )َو یَُعل
ــد  ــت و تربیت یعنی رش ــد اس  تربیت مصدر باب تفعیل از مادة )ربی، یربو( به معنای رش
ــد دادن و یا فراهم کردن زمینه رشد و  ــت از رش دادن. معنای اصطالحی تربیت عبارت اس
شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود و بدین ترتیب، تربیت به 
ــد داشته باشد، صادق است  ــان اختصاص ندارد و در مورد هرموجودی که قابلیت رش انس
ــان به کار رود، کلیة ابعاد وجودی وی را شامل می گردد.بحث تعلیم  و هرگاه در مورد انس
و تربیت از مباحث مورد تکریم مکاتب مختلف دنیا است؛ اما ذکر این نکته الزم است که 
این همه تحلیل و تکریم مربوط به علمی است که فالح و صالح فرد و جامعه و سعادت 

1. قرآن کریم؛ سوره علق5 
2 قرآن کریم؛ سوره بقره13
3 قرآن کریم؛ سوره علق5 

4. قرآن کریم؛ سوره بقره 921
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ــم و تربیتی.علم را می توان کمال  ــان ها را به ارمغان آورد، نه هر تعلی ــی و جاوید انس جهان
دانست، اما نه به طور مطلق؛ بلکه علمی که وسیله ای برای رسیدن به کمال اصیل باشد، اما 
اگر در جهت ضد کمال از آن بهره برداری شود، مقدمة نقص و سقوط انسان خواهد بود.

ــیر تکامل  ــام ارزش ها، مخصوص علمی خواهد بود که همانند ابزاری در مس ــن تم بنابرای
انسان قرار گیرد. در تأیید این کالم، اعتراف و فریاد متفکران دلسوز جهان، همه جا رسیده 
که بدبختی های بشر امروز معلول علم بدون معنویت و اخالق و تعلیم بدون تربیت است 
ــدت جامعه را تهدید  ــت که به ش ــاخته اس ــانی تک بعدی س و تربیت علمی خالص، انس
ــتم که صدها هزار مدرسه داریم،  می کند.ویل دورانت مورخ معروف می گوید: ما ملتی هس
ــماری از مردان تربیت یافته پیدا کنیم ... . تربیتی که  ــختی می توانیم عدة انگشت ش اما به س
فقط علمی باشد، محصولش جز ابزار، چیزی نیست و شخص را با زیبایی بیگانه می سازد.

پیشینه
ــی تاریخ تعلیم و تربیت به معنای بررسی حول عقاید و نهادهای آموزش و پرورش  بررس
ــن دلیل به تحول تعلیم و تربیت تنها در  ــت؛ به همی در همة ادوار و اقوام، کار عظیمی اس

عرصه هایی اشاره می کنیم که به گونه ای با نظام تعلیم و تربیت اسالم در ارتباط بوده اند.
تعیین اهداف تربیت

ــه ها، افکار و نگرش های  ــت از اندیش ــد، مبانی تعلیم و تربیت عبارت اس چنانکه گفته ش
ــی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی و در کل، موقعیت  مربوط به معرفت شناس
ــان، امکانات و محدودیت های او را نشان می دهد و دربارة ضرورت هایی که حیات او  انس

پیوسته تحت تأثیر آن هاست بحث می کند.
توجه به نیازهای انسان که موضوع تربیت است، همواره منبعی مهم و بلکه تنها منبع برای 
ــناخت این نیازها مؤثرند سه  ــت. منابعی که در ش انتخاب و گزینش غایات تربیتی بوده اس
ــه منبع می تواند مبنایی برای گزینش  ــند: علم، فلسفه، دین.هر یک از این س ــته می باش دس
ــناخت استعدادهای آدمی و  ــد.البته ش ــان باش و انتخاب اهداف تربیتی و رفع نیازهای انس
ــئون وجودی او، مستلزم بهره گیری از هر سه منبع است و تمسک به یکی از آن ها  تمام ش
نمی تواند پاسخ گوی تمام نیازهای انسان باشد. بدین لحاظ، استحکام بنیان های تربیتی تنها 
در صورتی حاصل می شود که به تمام مبانی وجودی انسان توجه شود و از هر سه منبع به 

تناسب برای رفع نیازهای وی و ارائه راهکارهای تربیتی استفاده گردد.
اسالم و تعلیم و تربیت

برای بررسی نظام تعلیم و تربیت در اسالم باید به اوضاع فرهنگی و تربیتی عربستان قبل از 
ــالم نگاهی داشت. پیامبر اسالم )ص( در دهة اول قرن هفتم میالدی به رسالت مبعوث  اس
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ــت.دو دولت متمدن آن زمان یعنی روم و ایران، دارای نظام تعلیم و تربیت طبقاتی و  گش
فاقد آرمان اخالقی صحیحی بودند و هم چنین به اوضاع نابسامان تعلیم و تربیت در اروپا 

و غوطه وری مردم در جهل و خرافه اشاره شد.
ــتان وجود  ــانی از آموزش و پرورش در عربس ــالم )ص( کمتر نش هنگام بعثت پیامبر اس
ــعر جاهلی که تجّلی نظام تعلیم و تربیت عرب بود، از عشق، شراب، جنگ،  ــت و ش داش
ــتانة قرن هفتم میالدی با درخشش خورشید بعثت، دفتر  مذمت زنان و ... آکنده بود.در آس
تعلیم و تربیت به گونه ای دیگر ورق خورد. نخستین آیات وحی با خطاب )اقَْرأْ بِاْسِم َربَِّک 
الَِّذی َخَلَق ... اقَْرأْ َو َربَُّک اأَْلْکَرُم  الَِّذی َعَلَّم بِالَْقَلِم  َعَلَّم اإْلِنْساَن َما لَْم یَْعَلْم(1 نازل شد و به 

این ترتیب تعلیم و تربیت منشأ الهی یافت.
ــت بر دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت؛ یعنی  ــند مدون تعلیم و تربی این آیات به عنوان س
کسب دانش معرفت از یک سو و تعالی روح و کمال انسانی از سوی دیگر تأکید می کند. 
ــتقیم دربارة  ــزرگ می بینیم که بخش عمدة آن به طور مس ــة اجمالی این کتاب ب ــا مطالع ب
مباحث تربیتی است و بخش های دیگر هم وجهة تربیتی دارند. خانه، به عنوان کانون نشر 
معارف دین میان مسلمانان قدمت تاریخی دارد؛ مکتب و مسجد نیز از مراکز مهم تعلیم و 
تربیت به شمار می رفتند. مسلمانان بحث های جستجوگرانة خود را از قرآن آغاز کردند که 
مهم ترین و نخستین سند مدون تعلیم و تربیت است. کتابت، قرائت، تفسیر قرآن و علومی 

مانند تاریخ، اخالق، کالم، فیزیک، ریاضی، شیمی و ...
حاصل تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم شیوة تربیت خاص قرآن کریم است.تدوین کتاب آداب 
المتعلمین توسط محمدبن سخون تونسی قرن 3 ه  نشان می دهد که آموزش و پرورش به 
ــتم در آمده بود. آداب المتعلمین و اخالق ناصری از خواجه نصیرالدین  صورت یک سیس

طوسی قرن 7 ه  نیز در خور ذکر است.
ــالمی به  ــرف صناعات نام می برد. البته نظام آموزش اس  خواجه از فن تربیت به عنوان ش

مرزهای مسائل شرعی محدود نبود؛ بلکه علوم مادی و طبیعی را درنوردید. این شمول و 
ــالم در نقطة اوج و عصر طالئی قرار گیرد، به  ــد که فرهنگ و تمدن اس جامعیت باعث ش
این صورت که از اواخر قرن سوم هجری تا نیمة قرن نهم تقریبًا در همة شاخه های علوم 
مختلف، تمام دانشمندان، مسلمان بودند! متأسفانه این راه ادامه نیافت و پس از آن، دوران 

رکود و بی حرکتی در علوم و ازجمله تعلیم و تربیت پدید آمد.
بحث تعلیم و تربیت، بحث ساختن انسان است. یک مکتب که دارای هدف های مشخص 

1.قرآن کریم،سوره علق،3،1، 4، 5
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است و مقررات همه جانبه ای دارد و به اصطالح، سیستم حقوقی، اقتصادی و سیاسی دارد، 
ــد؛ زیرا مکتبی که می خواهد در بین مردم،  ــتم آموزشی خاصی نداشته باش نمی تواند سیس
ــان می خواهد؛ اعم از اینکه  ــک نظام خاص را پیاده کند، به طور قطع این ها را برای انس ی
ــانی. بنابراین اهمیت موضوع تعلیم و تربیت در چند  ــان هدف باشد یا جامعة انس فرد انس

بُعد قابل طرح است:رشد فرد ، رشد اجتماع ، سرایت فرهنگ و غلبه بر طبیعت انسان.

پاسدار حریم والیت
ــش »جعفر« و کنیه اش  ــب جعفري که نام مبارک ــالم، رئیس مکت ــرت صادق علیه الس حض
»ابوعبداهلل « و پدر بزرگوارش امام باقر علیه السالم و مادر مکّرمه اش »ام فروه« مي باشد، در 

هفدهم ربیع االول سال 83 هجري قمري در مدینه منوره چشم به جهان گشود.  
ــال 114 هجري به امامت رسید و دوران امامت آن حضرت با حکومت  آن حضرت در س

چند تن از خلفاي اموي و عباسي هم زمان شد که عبارت اند از:  
1. هشام بن عبد الملک )105 ـ 125 ق(؛  

2. ولید بن یزید بن عبدالملک )125 ـ 126 ق(؛  
3. یزید بن ولید بن عبدالملک )126 ق(؛  

4. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک )70 روز از سال 126 ق(؛  
5. مروان بن محمد مشهور به مروان حمار )126 ـ 132 ق(؛  

6 ـ عبد اهلل  سفاح )132 ـ 137 ق(؛  
7. ابوجعفر منصور دوانیقي )137 ـ 158 ق(.  

آن حضرت در بیست و پنجم شوال 148 در سن 65 سالگي توسط منصور دوانیقي مسموم 
 و در مدینه به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد1.دوران 34 ساله امامت 
ــنگان معارف ناب الهی را از زالل سرچشمه   آن حضرت یک فرصت طالیی بود تاکام تش

ــازد. از این رو تمام برخوردهای آن بزرگوار با افراد و گروه ها آموزنده  ــیراب س وحی س
بود.سلوک علمی امام صادق)ع( طی این چند سال)34 سال( برخورد شایسته یک استاد را 
ــیم می کند. تاریخ زندگی برخی یاران و شاگردان  ــاگردان خود به زیباترین وجه ترس با ش
امام صادق)ع( و تعبیرات بسیار زیبایی که آن حضرت در حضور و یا در غیاب آن ها می 
ــویق و احترام قرار  ــت که امام تا چه حد آنان را مورد تش ــانگر آن اس فرمود، به خوبی نش
ــاگردان جوانی حضور داشتند. یکی از این جوانان  می داد. در میان یاران امام صادق)ع( ش

1.  مروج الذهب، علی بن حسین مسعودی، ج 3،ص 792.
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ــیخ مفید)ره( آن چنان در نزد امام مقام و منزلت داشت  ــام بن الحکم بود که به گفته ش هش
که گاهی برخی را به شگفتی وا می داشت. وی می نویسد: روزی هشام بن الحکم در منا 
ــیعه  ــد در حالی که تازه جوانی بیش نبود و در آن مجلس بزرگان ش بر آن حضرت وارد ش
ــتند. در حالی که  همانند: یونس بن یعقوب، حمران بن اعین و ابوحمزه احول حضور داش
ــت. همین که  از تمامی حاضران کوچک تر بود، امام صادق)ع( او را بر همگان مقّدم داش
امام دریافت که احترام به هشام بر حّضار گران آمده است، فرمود: این جوان با قلب، زبان 

و دستش یاری کننده ماست1

امام و تعلیم و تربیت مسلمانان 
ــدت تحت نظر و مراقبت  ــي، امامان گرامي ما را به ش چنان که گفتیم حکام اموي و عباس
داشتند. حتي گاهي مانع تماس مردم با آن بزرگواران مي شدند. در اواخر حکومت بني امیه 
ــتاقانه  ــغولیتهاي آنان، مش ــت بني عباس، به جهت ضعفها، درگیریها و مش ــل حکوم و اوای
فرصت یافتند از محضر امام باقر و امام صادق علیهماالسالم استفاده ببرند و کسب علم و 

فیض کنند.  
اشتیاق دانش پژوهان و دیانت جویان به بهره گیري از فیض علوم امامان علیهم السالم چنان 
بود که نه تنها در چنین فرصت که حتي در سخت ترین شرایط خفقان نیز کم و بیش از هر 
راهي که ممکن مي شد خود را به امام مي رساندند و فراخور درک و خواسته ي خویش از 

خرمن کماالت ایشان خوشه اي مي چیدند.  
ــالم را در  ــیاري پرورش یافتند که علوم و معارف اس ــاگردان بس در مکتب امام صادق ش
ــاختند. »شیخ طوسي« در کتاب »رجال«   زمینه هاي مختلف فراگرفتند و به دیگران منتقل س
ــد یا روایت کرده اند نام  ــتفاده علمي برده ان ــدود چهار هزار نفر را که از محضر امام اس ح
 مي برد. ما در این جا براي تجلیل از مقام شامخ آنان و قدرداني از زحماتشان در راه انتقال 

علوم و معارف به نسل هاي بعد، نام تعدادي از آنان را ذکر مي کنیم: 
ــام بن حکم،  ــن اعین، زرارة بن اعین، عبداهلل بن ابي یعفور، مفضل بن عمر، هش ــران ب حم

ابوبصیر، مؤمن الطاق و...  
ــان به یادگار  ــالم براي پیروان ایش یکي از آثار علمي و پر ارجي که از امام صادق علیه الس
ــاله ي معروف »توحید مفضل« است. توحید مفضل حاوي مطالب سودمندي در  مانده، رس
مورد خلقت انسان و جهان و اثبات وجود خداي متعال و علم و قدرت و حکمت اوست. 

1 . سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج 2، ص 917.
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امام صادق مطالب آن را در چهار جلسه براي مفضل بیان فرمودند و مفضل با اجازه ي امام 
آن مطالب را نوشت. 

ــاله ي ارجمند که توسط »عالمه مجلسي« و برخي دیگر از دانشمندان ترجمه شده  این رس
است، براي همگان مفید و سودمند است و مطالعه ي آن براي همه ي عالقمندان به مسایل 

توحید و متفکران در آیات عظمت الهي الزم است.  
»سید بن طاووس« دانشمند بزرگوار شیعه در کتاب »کشف المحجة« به فرزند خود توصیه 
مي کند که این رساله را مطالعه کند. در جاي دیگر نیز مي فرماید: »کسي که به سفر مي رود، 

یکي از کتابهایي که باید همراه داشته باشد توحید مفضل است.«
مفضل خود در مقدمه ي رساله مي گوید: »روزي به هنگام غروب در مسجد پیامبر صلي اهلل 
علیه و آله و سلم نشسته بودم و در عظمت پیامبر و آنچه خداوند به آن بزرگوار از شرف و 
فضیلت عطا کرده است مي اندیشیدم. ناگاه »ابن ابي العوجا« که یکي از افراد بي دین معروف 
آن زمان بود، آمد و در جایي نشست که من سخن او را مي شنیدم. یکي از دوستانش نیز از 
ــید و نزدیک او نشست. ابن ابي العوجا و دوستش به ترتیب مطالبي درباره ي پیامبر  راه رس
بیان داشتند. پس از این گفتگو، سخن از آفریدگار جهان به میان آوردند و حرف را به آنجا 
ــاندند که جهان، خالق و مدبري ندارد و همه چیز بدون خالق و مدبر، از طبیعت پدید  رس

آمده است. پیوسته چنین بوده و چنین خواهد بود.  
ــنیدم، از شدت  ــخنان واهي را از آنان که از رحمت الهي دور مانده بودند، ش چون این س
خشم نتوانستم خودداري کنم و گفتم: اي دشمن خدا! زندیق و بي دین شدي. پروردگاري 
را که تو را به بهترین ترکیب و صورت آفریده و تو را از حاالت گوناگون گذرانده و تو را 
به این سن رسانده است، انکار کردي. اگر در خود اندیشه کني و به حس و دریافت خود 
رجوع نمایي، بي تردید دالیل پروردگار و آثار آفرینش خداي متعال در تو مستقر و شواهد 

وجود خدا و قدرت او برهان علم و حکمتش در تو آشکار و روشن است.  
ــخن بگویم و  ــتي با تو به روش آنان س ابن ابي العوجا گفت: اي مرد! اگر تو از دانایان هس
ــازي ما از تو پیروي مي کنیم و اگر از آنان نیستي، سخن  در آن صورت اگر ما را مجاب س
ــتي، او خود چنین با ما سخن  ــودي ندارد. اگر از یاران جعفر بن محمد هس گفتن با تو س
ــنیدي،  ــا مجادله نمي کند. او گفتار ما را بیش از آنچه تو ش ــیوه با م ــد و به این ش نمي گوی
بارها شنیده و به ما دشنام نداده و در پاسخ ما از اندازه بیرون نرفته است. او آرام و بردبار، 
ــفاهت بر او چیره نمي شود. سخنان و دالیل ما  ــت و هرگز خشم و س خردمند و متین اس
ــده ایم.  ــنود. آنچه در خاطر داریم بر زبان مي آوریم و گمان مي کنیم بر او پیروز ش را مي ش
ــازد و با کوتاهترین کالم حجت را بر ما  ــخن دالیل ما را باطل مي س آنگاه او با کمترین س
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ــخي بدهیم. اینک تو اگر از اصحاب او هستي چنانکه  تمام مي کند؛ چنانکه نمي توانیم پاس
شایسته ي اوست با ما سخن بگو.  

ــجد بیرون آمدم و در آنچه اسالم و مسلمانان به کفر این افراد بي دین  من اندوهناک از مس
ــبهات آنان در انکار آفریدگار مبتال شده اند، فکر مي کردم. پس به خدمت سرورم امام  و ش
صادق علیه السالم رفتم. وقتي امام مرا افسرده و ناراحت دید، پرسید: »تو را چه مي شود؟«  
ــاندم، فرمود: »براي تو از حکمت آفریدگار  ــخن آن افراد المذهب را به عرض رس من س
ــان و  ــرات و مرغان و هر جانداري از انس در آفرینش جهان و حیوانات و درندگان و حش
ــوه دار و بي میوه و گیاهان خوردني و غیر خوردني بیان  ــان و گیاهان و درختان می چهارپای
خواهم کرد؛ چنان که عبرت گیرندگان از آن عبرت گیرند و بر معرفت مؤمنان افزوده شود 

و ملحدان و کافران در آن حیران بمانند. بامداد فردا نیز نزد ما بیا.« 
ــدم و به خانه آمدم و در انتظار آن وعده ي جان بخش  ــخت شاد ش از این توفیق نایاب، س
ــدم و  ــتافتم و رخصت طلبیده و وارد ش ــد. بامداد به خدمت امام ش ــب بر من دراز ش ش
ــدم و امام مرا به خلوت خویش طلبید. وقتي که  ــتادم. پس به حجره اي دیگر داخل ش ایس

نشستم فرمود: »اي مفضل! گویا شب بر تو در انتظار وعده ي ما طوالني شد؟« 
عرض کردم: »آري اي سرور من.« 

ــه مطالب زیادي در ارتباط با توحید و حکمت الهي در آفرینش  آنگاه امام در چهار جلس
موجودات و نیز مطالب سودمند و بکري در مورد عدل الهي بیان فرمود و مفضل به دستور 

امام تمام آن را یادداشت کرد.
حال به نمونه هایی از تعلیم و تربیت امام صادق)ع( و سفارش های ایشان می پردازیم:

- دعوت به  عظمت نفس و دوري از ذلت 
ــخصیت هرکس در گرو عزت نفس اوست. انسان به عزت نفس و تکریم شخصیت از  ش
ــتر نیازمند است، چرا که رنج گرسنگي و تشنگي برطرف  همه چیز حتي از آب و غذا بیش
ــخصیت و آزردگي روح و روان به این سادگي رفع نمي شود و چه  ــود اما تحقیر ش مي ش
ــان را عزیز آفریده و هیچگاه به  ــان را بیازارد. خداوند متعال انس ــا که تا آخر عمر انس بس
ــت. این سخن در مورد پیروان  ــخصیت  خویش را نداده اس او اجازه تحقیر دیگران و یا ش
ــیع از اهمیت ویژه اي برخوردار است. آنان طبق رهنمود امام صادق علیه السالم  مکتب تش
هیچگاه نباید خود را ذلیل کنند، بلکه باید از کارهاي تحقیرآمیز و ذلت آور اجتناب نمایند. 
آن حضرت شیعیان را از کسالت، تنبلي، دست درازي به سوي دیگران، طمع کاري، زیاده 
ــیعتنا ال یهرون هریر الکلب وال  ــایر امور ذلت آور مبرا مي داند و مي فرماید: »ش  طلبي و س
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یطمعون طمع الغراب... وال یسالون لنا مبغضا ولو ماتوا جوعا 1 ; شیعیان ما ]از فرط ذلت[ 
ــگ زوزه نمي کشند و مانند کالغ طمع نمي کنند... آنان هیچگاه به سوي دشمنان  همانند س
ــنگي بمیرند.« خداوند متعال نیز تن دادن به  ــت ]ذلت[ دراز نمي کنند گرچه از گرس ما دس
ــمرده و عزت را منحصر به ذات خویش مي داند:  کارهاي ذلت آور را از صفات منافقین ش
»بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون 
ــارت ده که عذاب دردناکي در انتظار  عندهم العزة فان العزة هلل جمیعا« 2 ; »به منافقان بش
ــت  خود انتخاب مي کنند. آیا عزت ]و  ــت. همان ها که کافران را بجاي مؤمنان دوس آن هاس

آبرو[ را نزد آنان مي جویند با اینکه همه عزت ها از آن خداست؟ 

- تالش براي اصالح دیگران 
ــیعیان راستین، هدایت و اصالح افراد منحرف به  از جمله ویژگي هاي مورد انتظار براي ش
طریق صحیح مي باشد. آنان نه تنها خود راه حقیقت مي پیمایند بلکه از اعماق جان خویش 
دوست دارند دیگران هم، چنین باشند. پیروان اهل بیت علیهم السالم تنها به دنبال نجات 
ــب و روز در اندیشه ي اصالح و راهنمایي گمراهان و آلودگان به  ــتند بلکه ش خویش نیس

انواع انحرافات مي باشند.
ــالم با بکارگیري شیوه هاي صحیح و  ــواي ششم علیه الس آنان با الهام از رهنمودهاي پیش
پسندیده به اصالح افراد مي پردازند و با اخالق نیک در جذب گنه کاران تالش مي کنند و 
ــن کالم زیباي رئیس مذهب جعفري را هیچگاه فراموش نمي کنند که فرمود:»ال تقل في  ای
ــلوا التوبة لهم3  در  ــتکینوا الي اهلل في توفیقهم وس المذنبین من اهل دعوتکم اال خیرا، واس
ــان بدکار خود جز خوبي ]و نیکي[ چیزي نگو و از خداوند توفیق هدایت و  مورد هم کیش

توبه آنان را بخواهید.  
سیره امام صادق علیه السالم نیز در این رابطه مي تواند راهگشاي شیعیان باشد. آن حضرت 
ــرابخوار( نمي تواند از دربار منصور  ــقراني )فردي گنه کار و ش ــد، ش هنگامي که متوجه ش
دوانیقي سهم خود را دریافت کند، به آنجا رفت و سهم شقراني را گرفت و به وي تسلیم 
ــقراني با لحني مالطفت آمیز و مهربان، خطاي  نمود. آن حضرت هنگام پرداخت وجه به ش
ــزد کرده و فرمود: کار خوب از هر کسي خوب است ولي از تو بواسطه  وي را به او گوش
ــي بد است،  ــت و کار بد از هر کس ــابي که به ما اهل بیت داري خوبتر و زیباتر اس ي انتس

1..تحف العقول ، ص203    
2.قرآن کریم ، سوره نساء 831 و 931

3.حف العقول ص 303   
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ــت. امام صادق علیه السالم این  ــت تر و قبیح تر اس ــاب، زش ولي از تو به خاطر همین انتس
جمله را فرمود و گذشت. شقراني با شنیدن این جمله دانست که امام از سر او و گناهش 
ــتافته و ابراز محبت نمود و با رفتاري  ــت و از اینکه امام با این حال به یاري او ش آگاه اس
کامال منطقي و پسندیده وي را به گناهش متوجه ساخت، شدیدا نزد وجدان خود شرمسار 

گشت و خود را مالمت نمود.1

- رعایت ادب در معاشرت با دیگران 
ادب و مواظبت  بر فضائل اخالقي از بزرگترین سرمایه هاي معنوي براي هر انسان محسوب 
ــود را در جامعه تحکیم  ــان با رعایت آداب اخالقي و اجتماعي جایگاه خ ــود.  انس مي ش
ــوي خود جذب مي کند. دوست و دشمن، افراد با ادب را ستوده  ــیده و دل ها را به س بخش
ــالم رعایت اصول  و از اعماق جان به آنان به دیده احترام مي نگرند.  امام صادق علیه الس
ــیع دانسته و آن را بر شیعیان  ــاني را از ویژگي هاي مکتب تش اخالقي و توجه به آداب انس
راستین امري ضروري و الزم مي شمارد و مي فرماید: »لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم 
صغیرنا2  ; شیعه ما نیست کسي که بزرگترها را احترام نکند و به کوچکترها ترحم ننماید.

پیروی از اخالق حسنه
ــری و انسانی است و به جامعه خاصی اختصاص ندارد.  ــنه یک نیاز بش نیاز به اخالق حس
حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفای آن نمی رسد، چنان 
ــق ااّل فی کّل ولٍیّ و صفٍیّ و ال یعلم ما  ــن الخل  که امام صادق)ع( می فرماید: الیکون حس
 فی حقیقة حسن الخلق ااّل اهلّل تعالی؛3حسن خلق یافت نمی شود مگر در وجود دوستان و 
برگزیدگان خداوند و آنچه در حقیقت خلق نیکوست، جز خداوند متعال کسی نمی داند.
ــیره  ــنده نکرده، بلکه در س رئیس مکتب جعفری نه تنها به بیان اهمیّت و ارزش اخالق بس
 خود برای ثمربخش بودن آن در جامعه به بیان موارد و مصداق های عینی آن نیز پرداخته 
ــود. از آن حضرت در مورد مکارم  ــوس تر ش ــأله مذکور ملموس تر و محس ــت تا مس اس
اخالق سؤال شد، فرمود: العفو عّمن ظلمک و صلة من قطعک و اعطاء من حّرمک و قول 
الحّق و لو علی نفسک؛4 گذشت از کسی که به تو ستم روا داشته است و ارتباط داشتن با 
کسی که با تو قطع رابطه کرده است و عطا نمودن به کسیکه تو را محروم ساخته و گفتن 

سخن حق هرچند به ضرر تو باشد.
1.داستان راستان ص251

2.بحار النوار ج57 ص 831
3 .. بحاراالنوار، ج 86، ص 393

4.معانی االخبار، شیخ صدوق، ص 191
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ــاره نموده  ــادق آل محّمد)ص( در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش ص
ــن الخلق یزید فی الرزق؛1 خوی نیک باعث افزایش روزی می  ــت و می فرماید: حس اس

شود.
ــوردی را از  ــانی و خوش برخ ــی و توجه به آداب انس ــت اصول اخالق ــم چنین رعای  ه
ــیعیان راستین الزم شمرده و بر اجتناب از  ــیّع دانسته و آن را بر ش ویژگی های مکتب تش

بدخلقی تأکید نموده است.

- بیدارسازی وجدان ها
آموزه های الهی نشان می دهد که انسان هر چند ممکن است در ظاهر حقایق را فراموش 
ــود و با مخاطب قرار دادن درون و  ــی حقایق نمی ش کند، اّما از درون هرگز دچار فراموش

فطرتش می توان او را نجات داد.
ــموات و االرض و سّخر  ــألتهم من خلق الّس قرآن کریم در این زمینه می فرماید: »ولئن س
الّشمس و القمر لیقولّن اهلّل...؛2اگر از آن ها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید 

و خورشید و ماه را به تسخیر درآورد، به یقین می گویند خدا.
این روش را در سیره امام صادق)ع( هم می بینیم ؛ روشی که در آن، امام از مخاطبش می 
ــده ببیند و بفهمد که فطرتش چه می جوید و چه  خواهد که خود را در موقعیت فرض ش

می خواهد؟
 مردی به خدمت آن حضرت آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! مرا با خدا آشنا کن. خدا 
چیست؟ مجادله کنندگان بر من چیره شده اند و سرگردانم نموده اند. امام فرمود: »ای بنده 
ــتی شده ای؟ گفت: آری. فرمود: آیا شده که کشتی بشکند و  ــوار کش خدا! آیا تا به حال س
کشتی دیگری برای نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشی. گفت: آری. 
 فرمود: در چنین حالتی به چیزی که بتواند از آن گرفتاری تو را نجات دهد، دلبسته بودی؟ 
ــت، آن جا که فریادرسی  ــت که قادر بر نجات اس گفت: آری. فرمود: آن چیز همان خداس

نیست، او فریادرس است.«3
- تشویق به تفّکر

پیشرفت های جوامع و افراد بر اثر بهره وری از توان عقل و تفّکر و قدرت عمل و تالش 
ــل تفّکر و تعّقل بوده اند. در منزلت  ــت. پیامبران، امامان و بنگان صالح خدا همگی اه اس

1. همان، ج 17، ص 593.
2. .سوره عنکبوت، آیه 16.

3. حاراالنوار، ج 3، ص 14.
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ابوذر غفاری امام صادق)ع( می فرماید: کان اکثر عبادة ابی ذرٍّ التّفّکر و االعتبار؛1 بیش ترین 
ــه و عبرت اندوزی بود.امام صادق)ع( در سیره رفتاری و عملی خود  عبادت ابوذر، اندیش
ــخنان را درباره  ــاترین س ــه و تفّکر ارزش واالیی قائل بود، لذا زیباترین و رس برای اندیش

ارزش تفّکر در مسائل دینی بیان فرموده است.
ــتغن  ــرت می فرماید: الخیر فی من الیتفّقه من اصحابنا. اّن الّرجل منهم اذا لم یس آن حض
ــتان ما  ــه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضاللتهم و هو الیعلم؛2از دوس بفقه
ــه و تفّقه نکند، ارزش ندارد. اگر یکی از دوستان ما در دین  ــی که در دین خود اندیش کس
ــنا نباشد، به دیگران )مخالفین ما( محتاج می  ــائل و احکام آن آش خود تفّقه نکند و به مس
شود، هرگاه به آن ها نیاز پیدا کرد، آنان او را در خط انحراف و گمراهی قرار می دهند در 

حالی که خودش نمی داند.
ضرورت یادگیری احکام دینی در منظر پیشوای ششم آن قدر مهم است که می فرماید: اگر به 

جوانی از جوانان شیعه برخورد نمایم که در دین تفّقه نمی کند، او را تأدیب خواهم کرد.3

- بهره گیری از افراد توانا
ــا و توانمندی های  ــا ارزیابی قابلیّت ه ــمان والیت و امامت ب ــر تابناک آس ــمین اخت  شش
شاگردان خود، برخی از آن ها را برای پاسخ به سؤاالت و گفت و گوهای علمی پرورش 
ــائل امامت، افراد  ــود. به عنوان مثال در مباحث کالم و مباحث اعتقادی به ویژه مس داده ب
ــام بن سالم«، »هشام بن حکم«، »حمران بن اعین« و...  ممتاز و برگزیده ای، همچون: »هش

را تربیت کرده بود و به موقع از آن ها استفاده می کرد.
 هشام بن حکم می گوید:مردی از شام وارد شد و به امام صادق)ع(گفت: می خواهم چند 
سؤال بکنم.حضرت پرسید: درباره چه می خواهی بپرسی؟ گفت: از قرآن. امام فرمود: ای 
ــی خواهم با خودتان بحث کنم.امام فرمود: اگر بر او  ــران! تو جواب بده. مرد گفت: م حم
ــامی آن قدر سؤال کرد و پاسخ صحیح شنید که  ــده ای. مرد ش غلبه کردی، بر من پیروز ش
ــت.هرچه پرسیدم، جواب داد. آن گاه  ــد و به امام گفت: حمران مرد توانایی اس ــته ش خس

حمران به اشاره امام سؤالی پرسید که او جوابی نداشت.
مرد این بار تقاضای پرسش درباره »نحو« کرد. امام او را به )ابان بن تغلب(حواله داد و در 
ــالم« و در  ــام بن س فقه به »زرارة بن اعین« و در کالم به »مؤمن الّطاق« و در توحید به »هش

امامت به من معرفی کرد و او در تمام موارد مغلوب شد.
1. همان، ج 22، ص 134.

2.  اصول کافی، ج 1، ص 52.
3.همان، ج 1، ص 162.
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امام چنان خندید که دندانش ظاهر شد. مرد شامی گفت:گویا می خواستی به من بفهمانی 
ــت. آن مرد به جرگه  ــیعیان چنین مردمی داری؟ امام فرمود: همین طور اس که در میان ش
ــت که امام صادق)ع(  ــجام و تبلیغ گروهی اس ــت.4این رویداد بیان گر انس ــیعیان پیوس ش
ــر امرنا؛5خدا رحمت کند  ــم اهلّل عبداً اجتمع مع آخر فتذّک ــت: رح  در مورد آن فرموده اس

بنده ای را که با دیگری هماره شود تا دستورات ما را تبلیغ کند.
- تبلیغ عملی

ــم عالی ارزش  مؤثرترین روش امامان در عرصه تبلیغ، »تبلیغ عملی« بود، یعنی خود، تجس
های انسانی که همان ارزش های قرآنی است، بودند.قرآن کریم آنان را که از خوبی ها می 
ــد، اّما خود به آن عمل نمی کنند، مورد نکوهش قرار می دهد: »یا ایّها الّذین آمنوا لم  گوین
تقولون ماال تفعلون...؛6ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا چیزی را که انجام نمی دهید به 

مردم می گویید....
ــت. از نگاه  ــفارش امامان در عرصه تبلیغ دین دعوت به تبلیغ عملی بوده اس بیش ترین س
ــت که عملش همراه با عمل باشد. امام صادق)ع( در این زمینه  ــی اس آنان عالم واقعی کس
می فرماید: »العالم من صّدق فعله قوله و من لم یصّدق فعله قوله فلیس بعالٍم؛7عالم کسی 
 است که رفتار او گفتارش را تصدیق کند و هر کس که کردار او سخن وی را تصدیق نکند 
او بر خالف گفته اش باشد، عالم نخواهد بود.آن گوهر نبوی در روایت دیگر می فرماید: 
ــنتکم؛8مردم را با عمل خود به  ــم و التکونوا دعاة النّاس بالس ــوا دعاة النّاس باعمالک  »کون

ــمه  ــر عمیق دعوت عملی از این جا سرچش ــه با زبان خود. تأثی ــا دعوت کنید ن ــی ه  نیک
ــی گوید و به گفته  ــخن م ــنونده بداند که گوینده از صمیم جان س ــی گیرد که هرگاه ش م
ــخنان گوینده می  ــودش صد در صداعتقاد و ایمان دارد، گوش جان خود را بر روی س خ

گشاید، زیرا سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند.

- دانش اندوزی
یکی از روش های تربیت، تقویت »بنیه های علمی« است. ارزش علم و اهمیت آن زمانی 
ــود که در زندگی انسان ها راه پیدا کند و آن را جهت دهد. آیین اسالم از  ــخص می ش مش

4 اصول کافی، ج 74، ص 712. 
5 همان، ج 1،ص 002. 

6 قرآن کریم،سوره صّف، آیه 2. 
7 اصول کافی، ج 1، ص 81. 
8 بحاراالنوار، ج 5، ص 891. 
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ــید، فکر و اندیشه انسان ها را با نور ایمان روشن  روزی که در صحنه تاریک گیتی درخش
ــان ها، تالش بی وقفه ای را آغاز  ــاخت و برای زدودن غبار جهل و نادانی از وجود انس س
کرد. بزرگ رهبر جهان اسالم حضرت محمد)ص( در طول 23 سال از آغاز بعثت تا روز 
رحلت همواره مسلمانان را به کسب دانش ترغیب و تشویق می کرد و نادانی را زمینه ساز 
بدبختی و هالکت مردم به شمار می آورد.از منظر امام صادق)ع( علم و دانش نوری است 
ــه خداوند به قلب و دل هر کس بخواهد، می تاباند، به همین جهت با عبارات حکیمانه  ک
ــیعیان را به کسب دانش ترغیب می کرد.آن بزرگوار در این زمینه چنان گام برداشته  ای ش
ــت که برای شیعیان واقعی در این مورد جای عذر باقی نگذاشته است، آن حضرت در  اس
ــت احّب ان اری الّشاّب منکم ااّل غادیًا فی حالین. اّما  معروف ترین کالم خود فرمود: »لس
عالمًا او متعّلمًا فان لم یفعل فّرط فان فّرط ضیّع فان ضیّع اثم و ان اثم سکن النّار؛1دوست 
ــن دو حالت صبح کند: یا عالم و  ــما را ببینم مگر این که در یکی از ای ــدارم جوانی از ش ن
دانشمند باشد و یا متعّلم و آموزنده، پس اگر در هیچ کدام از این دو حالت نبود، کم کاری 
ــت و نتیجه آن  و کوتاهی کرده و در این صورت عمر خود را ضایع نموده و گناهکار اس

عذاب الهی خواهد بود.

- استفاده از فرصت ها
ــخص می تواند از آن ها به بهترین  ــت می آید که ش  در زندگی گاهی فرصت هایی به دس
وجه برای بهبودی دین و دنیای خویش بهره گیرد. آینده نگری افراد سبب می شود که این 
فرصت های طالیی عاملی برای ارتقاء جایگاه معنوی و اجتماعی آنان گردد. بدون شک از 
 دست دادن چنین فرصت هایی موجب غم و اندوه و پشیمانی خواهد بود. امام صادق)ع( 
ــت آورد و با این حال منتظر فرصت  ــن زمینه می فرماید: »هر کس فرصتی را به دس در ای
ــتش خواهد گرفت، زیرا عادت  ــت آمده را از دس ــد، روزگار آن فرصت به دس بهتری باش

روزگار سلب فرصت ها و رسم زمانه از بین بردن موقعیت هاست.«2

- ارتباط با نسل جوان
در تربیت اسالمی هدایت و تربیت نسل جوان اهمیت ویژه ای دارد. نوجوان قلبی پاک و 
روحی حّساس و عاطفی دارد. ارزش دادن به شخصیّت بهترین شیوه ارتباط با اوست.شیوه 
ــرت برای جوانان و نحوه  ــتورالعمل های آن حض ــاری امام صادق(ع( با جوانان و دس رفت

1. بحار النوار، ج 1، ص 071
2. تحف العقول، ص 183
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برخورد با آنان بهترین راهکار برای حل مشکالت و معضالت این قشر است.آن حضرت 
ــجایای اخالقی در نوجوانان و جوانان توجه نموده و این چنین می  ــرعت پذیرش س به س
ــٍر.«؛)1(1 بر تو باد تربیت نوجوان، زیرا  ــرع الی کّل خی فرماید: »علیک باالحداث فانّهم اس

آنان زودتر از دیگران خوبی ها را می پذیرند.

- رعایت اعتدال
رعایت اعتدال و میانه روی در مخارج و درآمدهای زندگی موجب آسایش و رفاه خواهد 
ــود و چه بسا جایگاه اجتماعی  ــراف و تبذیر موجب اختالل در نظم زندگی می ش بود. اس
ــرد. معموالً افرادی که  ــخصیت او را از بین می ب ــرد را متزلزل نموده و گاهی آبرو و ش ف
ــپس از گردش نامالیم روزگار  ــوند و س ــتی و فقر می ش ولخرجی می کنند، دچار تنگدس
ــرف یورث الفقر و اّن القصد یورث  ــکایت می کنند. امام صادق)ع( می فرماید: »اّن الّس ش

الغنی.«2 اسراف موجب فقر و میانه روی سبب توانایی است.
- تدبّر در قرآن

ــود،  ــاره می ش ــتار بدان اش آخرین آموزه ای که از منظر امام جعفر صادق)ع( در این نوش
ــلمان بنابر ظرفیت وجودی خود می تواند از  ــت که هر فرد مس »تدبّر در آیات قرآن« اس
معارف، حقایق و آموزه های قرآن استفاده کند. امام معصوم)ع( با بیان های متنوع، هدایت 
ــعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب نموده اند.صادق آل  جویان کوی س
محمد)ع( در این زمینه می فرماید: »همانا قرآن جایگاه نور هدایت و چراغ شب های تار 
ــت. پس شخص تیزبین باید در آن دقّت کند و برای بهره مندی از پرتوش نظر خویش  اس

را بگشاید، زیرا که اندیشیدن مایه زندگانی و حیات قلب انسان بیناست.«3
ــتاب در قرائت قرآن و توجه به محتوای آیات  آن حضرت در جای دیگر در مورد عدم ش
ــود و باید شمرده و با آهنگ خوش خوانده  ــرعت نباید خوانده ش می فرماید: »قرآن با س
ــت برده شده است، گذرکنی آن جا بایست و از  ــود و هرگاه به آیه ای که در آن نام بهش ش
ــده است، گذر  ــت را بخواه و چون به آیه ای که در آن دوزخ ذکر ش خدای عّز و جّل بهش

کنی، نزد آن نیز توقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر.«4
ــمان والیت هم چنان که مردم را به تدبّر و تعّمق در آیات قرآن  ــمین اختر تابناک آس شش
ــر و دقت می نمود و در این راه از خداوند  ــفارش می کرد، خود نیز در آیات قرآن تدبّ س

1..اصول کافی، ج 8، ص 39.
2.من الیحضره الفقیه ، ج 3، ص 471

3.همان، ج 4، ص 004.
4. همان، ج 4، ص 224.
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ــت می گرفت،قبل از تالوت  منّان توفیق طلب می کرد. آن حضرت وقتی قرآن را در دس
به خداوند عرض می کرد: »خدایا! من شهادت می دهم که این قرآن از جانب تو بر پیامبر 
نازل شده است و کالم توست که بر زبان پیامبر جاری شده است. خدایا نگاه کردنم را در 
قرآن عبادت و قرائتم را تفّکر و فکر کردنم را عبرت پذیری قرار بده و نیز قرائتم را قرائت 
بدون تدبّر قرار مده و به من توفیق ده که در آیات قرآن و احکام آن تدبّر کنم بدرستی که 

تو مهربان و رحیم هستی.«1

نتیجه گیری
ــد و آگاهی و قضاوت  ــات تربیتی به منظور رش ــی مجموعه تدابیر و اقدام ــت اخالق تربی
اخالقی نگرش اخالقی و صفات و ملکیات اخالقی شایسته است.اخالق و تربیت اخالقی 
ــکیل می دهد و به همین سبب این موضوع  ــری را تش ــی فرهنگ بش یکی از ارکان اساس
ــیاری از کشورها مورد  ــالمی مورد توجه بوده و امروزه نیز در بس از دیرباز در فرهنگ اس
ــگران قرار گرفته است.از آنجا که هدف تربیت از نظر اکثر مکاتب و دیدگاه  توجه پژوهش
ــت و در اسالم نیز پرورش عبد صالح مد نظر است در  ــیدن به نوبختی اس های تربیتی رس
ــالم غرض رشد و تعالی انسان ها به  ــایر انواع تربیت از نظر اس تربیت اخالقی نیز مانند س
ــدف در تمام انواع تربیت یکی  ــد و ه ــوی کمال واقعی آنها یعنی قرب الی اهلل می باش س
است از این بابت که اخالق در تمام شئون زندگی انسان حاکمیت دارد و مشرف بر تمام 
انواع تربیت هاست نوعی مالزمت با تربیت های دیگر را دارد به طوری که وقتی بحث از 
تربیت اجتماعی می شود نمیتوان تربیت اخالقی را از نظر دور دانست .در مکتب جعفری 
مبانی و اصول روش های تربیت از محتوای آن جدا نبوده و در همگی آنها تقرب به خدا 

هویداست.

منابع 
1. قرآن کریم

2. حسن بن علی بن الحسن بن شعبه حرانی )1376 ه.ق( ، تحف العقول ، تهران ،مکتب 
الصدوق

3.شیخ صدوق ، معانی الخبار ، مترجم حمیدرضا شیخی ، نشر ارمغان طوبی
ــیخ عباس ، من ال یحضر الفقیه ، مترجم علی اکبر غفاری و محمد جواد صدر  4.قمی ، ش

بالغی ،مکتب الصدوق
1.بحاراالنوار، ج 98، ص 702
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5. قمی ، شیخ عباس ،  سفینة البحار ،نشر اسوه
6. کلینی ، محمد بن یعقوب ، اصول کافی ، تهران ، دارالکتاب االسالمیه

7. مجلسی ، عالمه محمد باقر )1403 ه.ق(، بحار النوار ،بیروت
ــم پاینده ، نشر علمی و  ــین ، مروج الذهب، مترجم ابوالقاس ــعودی ، علی بن حس 8 . مس

فکری
9. مطهری ، شهید مرتضی ، داستان راستان ،نشر صدرا
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» تبیین چارچوبی از الگوهای سبک زندگی امام جعفر 
صادق)ع( برای داشتن حیاتی اسالمی«

زهره حمزه لو1

چکیده: 
ــبک زندگي به طور اجماع به معني بنیادهاي نظري تکوین بخش مولفه ها و مختصات  س
ــت اما به تفصیل مجموعه و منظومه اي از شیوه هاي مواجهه  ــالمي اس ــبک زندگي اس س
ــي برآمده  ــه مبتني بر مباني معرفتي و ارزش ــتي ک ــه جانبه با عرصه هاي حیات و هس هم
ــالمي  ــي موجه اس ــت روش شناس ــنت و عقل با کاربس ــري مثل کتاب، س ــع معتب از مناب
ــت : تعامل با  ــم آورده اس ــت.  امام صادق)ع( بنیادها و اصول تعامل را بر چهار  قس اس
ــران و اجتماع و در آخر تعامل با  ــتن، تعامل با دیگ ــرت رب، تعامل با نفس و خویش حض
ــش  ــت و دنیا. ما باید مبنایي تعریف کنیم تا این چهار  عرصه به ما بینش، منش، کش خلق
ــت نیازمند خرده  ــد. از آنجا که این چهار  عرصه به صورت کالن مطرح اس ــش بده  و کن
ــه یک چارچوب و  ــتیابي ب ــود. بنابراین براي دس ــت که ذیل آن تعریف ش  نظام هایي اس
ــخص کنیم؛ این  ــاي حیات را مش ــي، باید عرصه ه ــبک زندگ ــر س ــه اي از عناص  منظوم

1. دانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(،شاغل در آموزش 
وپرورش ناحیه 6 اصفهان
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ــي، همان مدل چهار   ــود. بخش اصل ــیم مي ش ــه ها به دو بخش اصلي و فرعي تقس عرص
عرصه اي را در برمي گیرد. اما در مورد بخش فرعي باید انسان را در مواجهه با موضوعات 
پیرامون او قرار دهیم.) دکتر شهریار زرشناس( )روزنامه ایران ، 1391،ص12(دراین مقاله 
ــبک زندگی امام جعفر صادق)ع( برای داشتن  ــعی شده است چارچوبی از الگوهای س س

حیاتی اسالمی وانسانی تبیین گردد.
کلمات کلیدی: سبک زندگی – امام صادق )ع( – حیات اسالمی

مقدمه:
ــبک زندگي امروز با معناي واقعي آن باید گفت: امروزه مفهوم  ــه مفهوم رایج س درمقایس
ــتفاده و کاربرد با مفاهیم ادبي و علوم اجتماعي تلفیق شده است. در  ــبک زندگي در اس س
حالي که مي توان آن را با چند کلمه مترادف به اختصار رساند و به جاي استفاده از ادبیات 
طوالني تر اندیشه ورزي بیشتري فراهم آورد ، سبک زندگي برآمده از یک پیشینه و وابسته 
ــناختي است.سبک زندگي به مجموعه رفتارهاي  ــبک و برآمده از ادبیات و زیبایي ش به س
ــت  ــود که اگر در این مجموعه رفتارها یک انتظام ببینیم و الگو برداش بیروني اطالق مي ش
ــتگي سبک به ذوق و سلیقه به  ــیده ایم.  به عالوه با توجه به وابس ــبک رس کنیم به یک س
ــود که در آن نوعي انتخاب بر مبناي سلیقه  ــبک اطالق مي ش “مجموعه رفتاري” عنوان س
ــبک زندگي را این طور برشمرد یکي از مولفه  ــازنده س وجود دارد .  مولفه هاي اصلي س
ها و اجزاي سازنده سبک زندگي مجموعه مناسبات و نظام معیشتي است که شامل نحوه 
ــود. مولفه دیگر که جزو عناصر سازنده مناسبات  تولید مصرف حتي نوع تغذیه و... مي ش
ــئله ارزش ها، سالیق و آداب و رسوم  ــت. مس ــت الگوي نظام خانوادگي اس اجتماعي اس
ــهرها و حتي  ــمار مي آید. نوع معماري منازل، ش ــبک زندگي به ش از مولفه هاي رایج س
راهسازي، مفهوم اوقات فراغت، نوع نظام آموزشي، پزشکي، مسئله نظام ارتباطي و رسانه 
اي، ادبیات و هنر، نوع پوشش و نحوه تعامل زن و مرد از مولفه هاي سبک زندگي هستند.
)روزنامه ایران،1391(که در این مقاله به تبیین شخصیت  انسانی ،اخالقی، اسالمی ، علمی 

و... امام صادق )ع(  وبرخی مناظرات معروف ایشان پرداخته می شود. 

اصول سبک زندگی
ــمین امام  ــالم، شش ــین بن علی بن ابی طالب علیهم الس جعفر بن محمد بن علی بن الحس
ــهورش  ــل امیر المؤمنین )ع( کنیه او ابو عبد اهلل و لقب مش ــیعیان، و پنجمین امام از نس ش
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»صادق « است. لقبهای دیگری نیز دارد، از آن جمله صابر، طاهر، و فاضل. اما چون فقیهان 
و محدثان معاصر او که شیعه وی هم نبوده اند، حضرتش را به درستی حدیث و راستگویی 
ــت و گرنه امامی را که  ــهرت یافته اس ــتوده اند، لقب صادق ش در نقل روایت بدین لقب س
ــتگو گفتن آفتاب  ــت، راس منصوب از طرف خدا و منصوص از جانب امامان پیش از اوس
ــت و تخریق حجاب فارغ است از  ــت. که: مدح تعریف اس ــن وصف کردن اس را به روش
ــت که دو چشمم روشن و نامر مد  ــید مداح خود اس ــرح و تعریف آفتاب مادح خورش ش
است .)مثنوی(ابن حجر عسقالنی او را چنین وصف می کند: الهاشمی العلوی، ابو عبد اهلل 
ــد ابن حبان گوید در فقه و علم و  ــی الصادق ) تهذیب التهذیب103( و هم او نویس المدن
ــبک  ــادات اهل یت بود.) تهذیب التهذیب104( جهت حل موانع الگوهاي س فضیلت از س
زندگي  الزم است : در وهله اول چارچوبي را براي حیات تعریف کنیم. مباني این بخش 
به دو نوع پیشیني و پسیني تقسیم مي شوند. در مباني پیشیني باید به 4 اصل امام صادق)ع( 
عمل کنیم. در مورد مباني پسیني با تعبیر فلسفه سبک زندگي مواجه هستیم. فلسفه سبک 
ــیوه اي  ــبک زندگي را به ش ــتقیم با فرهنگ دارد. البته برخي مبحث س ــي پیوند مس زندگ
تعریف مي کنند که انگار فرهنگ را تعریف کرده اند. در مبحث فرهنگ موضوعات بینشي 
مقدم است. در واقع بینش و کنش هستند که رفتار ما را جهت مي دهند. البته در این میان 

بینش بر کنش ارجحیت دارد.)روزنامه ایران،1391(

سیرت و روش امام صادق )ع(
ــهید مطهری قسمتی از فرمایشات خود را در کتاب زندگانی امام صادق )ع( اختصاص  ش
می دهد به مقایسه ای بین سیرت و روشی که امام صادق علیه السالم در زمان خود انتخاب 
ــیرت و روشی که بعضی از اجداد بزرگوار آن حضرت داشتند که گاهی به ظاهر  کرد با س
ــر این مطلب را مشخص می نماید  و از همین جا یک  مخالف یکدیگر می نماید.رمز و س
نکته مهم را استفاده می کند که برای آن روز وبرای امروز ما و برای همیشه بسیار سودمند 
ــهاي اسالمي حرف مي زدند و  ــهید مطهری( ائمه)ع( براي شیعیان خود از ارزش است)ش
ــکل های حزبي از احزاب دیگر حرف  از خصوصیتهاي تنگ و محدودي که بعضي از تش
مي زنند، سخن نمي گفتند. ائمه)ع( با شیعیان خود مي گفتند که باید مسلمان باشند و در 
ــه ها و رفتار خودشان، ارزشهاي اسالمي را به نمایش بگذارند. همین طور مي بینیم  اندیش
ــت، چگونه با یاران  ــان مصادف اس ــام جعفر صادق)ع( که این روزها با ایام وفات ایش ام
خود مي نشست و چگونه با ایشان سخن مي گفت. زیرا ما هم یاران حق هستیم که ایشان 
ــالمي ملتزم هستیم که در ایشان و پدرشان و فرزندانشان  تبلور آن بود و به خط امامت اس
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متبلور است.) فکر و ثقافة، سال ششم، شماره 240( علي بن زید بن ابیه مي گوید: »من نزد 
امام صادق)ع( بودم که عیسي بن عبداهلل القمي وارد شد و امام از او استقبال نمود و او را 
نزدیک خود نشاند. سپس فرمود: اي عیسي بن عبداهلل! از ما نیست« این واژه خیلي مهم و 
بزرگ است. یعني از روش و خط ما این نیست »و کرامت ندارد کسي که در شهري صد 
هزار نفر یا بیشتر باشند و کسي از او پرهیزگارتر باشد.« یعني اگر یکي از شما در برابر صد 
هزار نفر باشد، باید پرهیزگارترین ایشان باشد و بیش از همه از محارم الهي پرهیز نماید. 
ــت که فرمود: »ما کسي را مؤمن نمي شماریم مگر این  ــده اس از امام صادق)ع( روایت ش
ــد. آگاه باشید که یکي از نشانه هاي پیروي از  ــتورات ما پیرو و مرید باش که براي تمام دس
ــتور و خواست ما، پرهیزگاري است. پس بدان زینت یابید که خداوند شما را رحمت  دس
ــما را احیاء مي نماید.«)همان(  ــمنان ما مکر و حیله نمایید که خداوند ش مي نماید و با دش
بنابر آنچه در کتب زندگی نامه چهارده معصوم آمده است حضرت امام جعفر صادق علیه  
ــالگی  معاصر جد گرامیش  حضرت   ــالم  رئیس  مذهب  جعفری  ) شیعه  (  تا سن  12 س الس
ــلما تربیت اولیه  او تحت  نظر آن  بزرگوار صورت  گرفته  و امام  ) ع  ( از  ــجاد بود و مس س
خرمن  دانش  جدش  خوشه چینی  کرده  است  .  پس  از رحلت  امام  چهارم  مدت  19 سال  نیز 
ــال  از  در خدمت  پدر بزرگوارش  امام  محمد باقر ) ع  ( زندگی  کرد و با این  ترتیب  31 س
دوران  عمر خود را در خدمت  جد و پدر بزرگوار خود که  هر یک  از آنان  در زمان  خویش  
ــور می نمودند گذرانید .  بنابراین  صرف  نظر  ــب  ن حجت  خدا بودند ، و از مبدأ فیض  کس
ــت، بهره مندی  از محضر پدر و  از جنبه  الهی  و افاضات  رحمانی  که  هر امامی  آن  را دارس
ــتعداد ذاتی  و شم  علمی  و ذکاوت  بسیار  ــد که  آن  حضرت  با اس جد بزرگوارش  موجب  ش
ــید و در عصر خود بزرگترین  قهرمان  علم  و دانش  گردید .   ، به  حد کمال  علم  و ادب  رس
پس  از درگذشت  پدر بزرگوارش  34 سال  نیز دوره  امامت  او بود که  در این  مدت  “مکتب  
جعفری “ را پایه ریزی  فرمود و موجب  بازسازی  و زنده  نگهداشتن  شریعت  محمدی  )ص ( 
گردید .  زندگی  پر بار امام  جعفر صادق  ) ع  ( مصادف  بود با خالفت  پنج  نفر از بنی  امیه  
) هشام  بن  عبدالملک  - ولید بن  یزید - یزید بن  ولید - ابراهیم  بن  ولید - مروان  حمار ( 
ــر یک  به  نحوی  موجب  تألم  و تأثر و کدورت  روح  بلند امام  معصوم  ) ع  ( را فراهم   ــه  ه ک
ــفاح  و منصور ( نیز در زمان  امام  ) ع  ( مسند  ــی  )س می کرده اند ، و دو نفر از خلفای  عباس
ــی  گرفته اند ،  ــتم  بر امویان  پیش ــان  دادند که  در بیداد و س خالفت  را تصاحب  کردند و نش
چنانکه  امام  صادق  ) ع  ( در 10 سال  آخر عمر شریفش  در ناامنی  و ناراحتی  بیشتری  بسر 
ــه امامت ائمه دوازده  گانه اعتقاد داریم  ــیعیان که ب می برد . )زندگی نامه 14 معصوم( ما ش
ــر و توضیح دهنده حقایق اسالم می دانیم و گفتار  و همه آنها را اوصیاء پیغمبر اکرم و مفس
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ــیرت آنها را سیرت پیغمبر صلی اهلل  آنها را گفتار پیغمبر و کردار آنها را کردار پیغمبر و س
علیه و آله می دانیم،از امکاناتی در شناخت حقایق اسالمی بهره مندیم که دیگران محرومند،و 
چون وفات حضرت امام حسن عسکری علیه السالم-که امام یازدهم است و بعد از ایشان 
ــد،از نظر ما شیعیان مثل این است که پیغمبر  ــال 260 واقع ش دوره غیبت پیش آمد ، در س
ــه تحوالت و تغییرات و  ــود و در همه این زمانها با هم ــال 260 هجری زنده ب ــرم تا س اک
ــیعیان که معتقد به امامت و  ــرایط و اوضاع و مقتضیات حاضر بود. از نظر ما ش اختالف ش
ــیرت در این  ــتیم،وجود ائمه اطهار از جنبه حجیت قطعی گفتار و کردار و س وصایت هس
ــخص پیغمبر-ولی نه در لباس نبوت و زعامت بلکه در  ــت که ش مدت طوالنی مثل این اس
ــد و دوره های مختلفی را که بر  ــلمان عامل به وظیفه-وجود داشته باش لباس یک فرد مس
ــاهد باشد و در هر دوره ای وظیفه خود را بدون خطا و  ــالم در آن مدت گذشت ش عالم اس
ــت که با این فرض،مسلمانان بهتر و  ــتباه، متناسب با همان دوره انجام دهد. بدیهی اس اش
ــخیص دهند.  وبه  ــنتر می توانند وظایف خود را در هر عصر و زمانی در یابند و تش روش
ــهید مطهری( امام صادق علیه السالم شیخ  ــند برای سایر مسلمانان.)ش عالوه الگویی باش
ــان شد،شصت و پنج ساله بود که  ــت،از همه ائمه دیگر عمر بیشتری نصیب ایش االئمه اس
ــتگاه خالفت رخ  ــبتا طویل آن حضرت و فتوری که در دس از دنیا رحلت فرمود.عمر نس
ــر گرم زد و خورد با یکدیگر بودند فرصتی طالیی برای امام  ــیان س داد که امویان و عباس
ــتراند و به تعلیم و تربیت و تاسیس حوزه  ــاط افاضه و تعلیم را بگس به وجود آورد که بس
علمی عظیمی بپردازد،جمله »قال الصادق «شعار علم حدیث گردد،و به نشر و پخش حقایق 
اسالم موفق گردد.از آن زمان تا زمان ما هر کس از علما و دانشمندان اعم از شیعی مذهب 
ــه ای  و غیره که نام آن حضرت را در کتب و آثار خود ذکر کرده اند با ذکر حوزه و مدرس
ــاگردان زیادی که تربیت کرد و رونقی که به بازار علم  ــیس کرد و ش که آن حضرت تاس
ــه مقام تقوا و معنویت و  ــالمی داد توام ذکر کرده اند،همان طوری که همه ب ــگ اس و فرهن
ــیعه می گوید آنقدر آثار  ــیخ مفید از علمای ش عبادت آن حضرت نیز اعتراف کرده اند.  ش
علمی از آن حضرت نقل شده که در همه بالد منتشر شده.از هیچ کدام از علمای اهل بیت 
ــده.اصحاب حدیث نام کسانی را که در خدمت  ــد،نقل نش آنقدر که از آن حضرت نقل ش
ــه گرفته اند ضبط کرده اند،چهار  ــاگردی کرده اند و از خرمن وجودش خوش آن حضرت ش
ــزار نفر بوده اند و در میان اینها از همه طبقات و صاحبان عقاید و آراء و افکار گوناگون  ه
ــنن و صاحب  ــتانی،از علمای بزرگ اهل تس بوده اند. )همان( محمد بن عبد الکریم شهرس
ــروف الملل و النحل،درباره آن حضرت می گوید:»هو ذو علم غزیر،و ادب کامل  کتاب مع
فی الحکمة،و زهد فی الدنیا،و ورع عن الشهوات.«یعنی او،هم دارای علم و حکمت فراوان 
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ــاگردان و  و هم دارای زهد و ورع و تقوای کامل بود،بعد می گوید مدتها در مدینه بود،ش
شیعیان خود را تعلیم می کرد،و مدتی هم در عراق اقامت کرد و در همه عمر متعرض جاه 
ــر گرم تعلیم و تربیت بود.در آخر کالمش در بیان علت اینکه  ــت نشد و س و مقام و ریاس
ــت نداشت این طور می گوید:»من غرق فی بحر  امام صادق توجهی به جاه و مقام و ریاس
ــی ذروة الحقیقة لم یخف من حط.«یعنی آن که در  ــط،و من تعلی ال المعرفة لم یقع فی ش
ــاحل تن در نمی دهد،و کسی که به قله اعالی  ــت به خشکی س دریای معارف غوطه ور اس
ــت. کلماتی که بزرگان اسالمی از هر فرقه و  ــیده نگران پستی و انحطاط نیس حقیقت رس
ــت،منظور نقل آنها  ــادق صلوات اهلل علیه گفته اند زیاد اس ــب در تجلیل مقام امام ص مذه
نیست،بلکه اشاره ای بود به اینکه هر کس امام صادق علیه السالم را می شناسد آن حضرت 
را با حوزه و مدرسه ای عظیم و پر نفع و ثمر که آثارش هنوز باقی و زنده است می شناسد.
حوزه های علمیه امروز شیعه امتداد حوزه آن روز آن حضرت است. سخن در اطراف امام 
ــمتهای مختلف می توان سخن گفت زیرا  ــالم اهلل علیه میدان وسیعی دارد.در قس صادق س
اوال سخنان خود آن حضرت در قسمتهای مختلف مخصوصا در حکمت عملی و موعظه 
زیاد است و شایسته عنوان کردن است،ثانیا در تاریخ زندگی آن حضرت قضایای جالب و 
آموزنده فراوان است.بعالوه احتجاجات و استدالالت عالی و پر معنی با دهریین و ارباب 
ــیار دارد که همه  ــالمی و صاحبان آراء و عقاید مختلف،بس ادیان و متکلمان فرق دیگر اس
قابل استفاده است.گذشته از همه اینها تاریخ معاصر آن حضرت که با خود آن حضرت یا 

شاگردان آن حضرت مرتبط است شنیدنی و آموختنی است. )فروع کافی، ج5(

اوضاع اجتماعی زمان امام صادق )ع(
زمان امام صادق علیه السالم زمانی بود که برخورد افکار و آراء و جنگ عقاید شروع شده 
ــن صحنه و این جبهه قرار  ــش خود را در ای ــود و ضرورت ایجاب می کرد که امام کوش ب
دهد.همیشه باید در این گونه امور به اثر کار توجه داشت.سید الشهداء علیه السالم دانست 
ــهید شد و اثرش هنوز هم باقی است.امام صادق  ــهادتش اثر مفید دارد،قیام کرد و ش که ش
ــب دید،به این کار همت  ــیس کانون علمی مناس ــالم فرصت را برای تعلیم و تاس علیه الس
گماشت.بغداد که کانون جنبش علمی اسالمی صدر اسالم است در زمان امام صادق علیه 
السالم بنا شد.ظاهرا ایشان آخر عمر سفری به بغداد آمده است.اثر امام صادق علیه السالم 
ــت که می بینیم شیعه،در مقدم سایر فرق،در علوم اسالمی پیشقدم و مؤسس شد و یا ال  اس
اقل دوش به دوش دیگران حرکت کرد و در همه رشته ها از ادب و تفسیر و فقه و کالم و 
ــت و رجال بزرگ بیرون  ــفه و عرفان و نجوم و ریاضی و تاریخ و جغرافی کتابها نوش فلس
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ــان تحویل داد.اگر امروز می بینیم اصالح  ــن و نفیس ترین آثار علمی را به جه داد،عالی تری
ــال-اقرار و اعتراف می کنند به خاطر این  ــمیت مذهب شیعه-بعد از هزار س طلبانی به رس
است که شیعه یک مکتب واقعی اسالمی است و آثار شیعی در هر رشته نشان می دهد که 
ــت.این آثار مولود ایمان و عقیده است،سیاست  ــی به آن بس دیگر نمی توان اتهامات سیاس
ــی به وجود آورد. ــیر و حدیث ــفه و عرفان یا تفس ــد اینچنین فقه یا اخالق یا فلس نمی توان
ــت.  ــالم اهلل علیه اس ــیعه معلول طرز کار و عمل آن روز امام صادق س ــمیت امروز ش رس
)اصول کافی، ج5 ، ص70( مقصود این است که ائمه اطهار در هر زمانی مصلحت اسالم 
ــا و زمانها و مقتضیات زمان و مکان تغییر  ــلمین را در نظر می گرفتند و چون دوره ه و مس
ــالمی اقتضا می کرد و در  ــرد خواه و ناخواه همان طور رفتار می کردند که مصالح اس می ک
ــکلی نو از جهاد به وجود می آمد و آنها با بصیرت کامل  هر زمان جبهه ای مخصوص و ش
ــخیص می دادند. این تعارضها نه تنها تعارض واقعی نیست،بلکه بهترین  آن جبهه ها را تش
درس آموزنده است برای کسانی که روح و عقل و فکر مستقیمی داشته باشند،جبهه شناس 
باشند و بتوانند مقتضیات هر عصر و زمانی را درک کنند که چگونه مصالح اسالمی اقتضا 
ــهداء علیه السالم نهضت آنها شکل قیام به سیف  ــید الش می کند که یک وقت مثل زمان س
به خود بگیرد و یک زمان مثل زمان امام صادق علیه السالم شکل تعلیم و ارشاد و توسعه 
ــکل دیگر. ان فی ذلک  ــی و تقویت مغزها و فکرها پیدا کند و یک قت ش ــات عموم تعلیم
لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید)ق-37()مجموعه آثار ، ج18، ص37(

بخششهای پنهانی امام صادق )ع(
ــوی پدر و یا مهربانتر از او مثل امام، صورت بگیرد، چه بسا  ــش هر چند از س عطا و بخش
ــخص احساس شونده و پذیرنده، موجب سرشکستگی و ذلت و خواری می شود؛  برای ش
ــت که عطا کننده فضیلت دارد و گیرنده  ــانگر آن اس ــش نش زیرا به هر حال، عطا و بخش
نیازمند و محتاج است و نیاز و احتیاج در حد ذات خود کمبود و نقصان می باشد و از نظر 
روحی موجب شکست و خفت می شود.از سوی دیگر، گاهی شخص احسانگر و بخشنده 
ــادی و برتری می کند. بعالوه برخی از عطا و بخشش  ــاس نشاط و ش در وجود خود احس
ــیله یاد شوند و به مردم فخر بفروشند و ریا و تظاهر نمایند؛  کنندگان می خواهند بدان وس
ــزرگ و پاک از آنگونه آثار دوری می جویند. پس به همین جهت  ــی که روحهای ب چیزهائ
ــتند که صله و احسان خود را  ــت که صاحبان اخالق فاضله، عادت داش وجهات دیگر اس
پنهانی و در خفا انجام دهند. با مطالعه سیره امامان معصوم علیهم السالم ، می بینیم که آنان 
منتظر فرا رسیدن ظلمت شب بوده اند تا آن را پوششی قرار دهند برای بخششها، احسانها 
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ــان از سوی آنان  ــری انجام دادن احس و عطایای خویش. و این همه اصرار بر پنهانی و س
بدان سبب بوده است که آنان نمی خواستند آثار ذلت و خواری نیاز را در چهره نیازمندان 
ببینند و کرنش حاجتمند را در برابر شخص دارا و عطا کننده مشاهده کنند، وگرنه مقام آن 
بزرگواران ارجمندتر از آن بوده است که از آشکار کردن احسان وصله خود بیمناک شوند 
ــه امام صادق )ع((. امام صادق )ع( با  ــهای اخالقی گردند. ) زندگینام که مبادا دچار لغزش
فرا رسیدن شب، خورجینی را که پر ازنان و گوشت و پول (دراهم( بود، بر دوش خویش 
می انداخت و به سوی خانه های نیازمندان و محتاجان اهل مدینه راه می افتاد و همه آن نان 
ــت و پول را میان آنان قسمت می فرمود و آنان امام را نمی شناختند و نمی فهمیدند  و گوش
که چه کسی در این شب تاریک برایشان آذوقه آورده است، تا اینکه امام رحلت فرمود و 
آن صله ها و احسانها قطع گردید. در این موقع پی بردند که همه آنها از ابی عبداهلل )ع(بوده 
است .این سیره را پدران و نیاکان امام صادق )ع( نیز داشتند. آنان به همین روش می زیستند، 
چنانکه فرزندان گرامی امام نیز پس از او به همان سیره و روش او زندگی کردند و راه او 
را ادامه دادند. امام نه تنها با مردم مدینه اینگونه رفتار می کرد، بلکه با بنی هاشم بطور کلی 
ــم احسان وصله می کرد و می کوشید که  چنین می نمود. آری، امام بطور مرتب به بین هاش
آنان ندانند این صله و احسان از سوی کیست. آن حضرت کیسه های پول )دینار( برای بنی 
ــتاد و به شخص برنده می گفت: به آنان بگو که این پول از عراق برای شما  ــم می فرس هاش
فرستاده شده است. و وقتی که آن شخص پیش امام بر می گشت، می پرسید: چه می گفتند؟ 
ــاوندان رسول خدا  ــنید که می گفتند: خدا به تو پاداش نیکو دهد که به خویش جواب می ش
ــنیدن  ــد.امام پس از ش ــان کردی و خداوند میان ما و جعفر )ع( نیز حکم و داور باش احس
ــجده می افتاد و عرض می کرد: خدایا! گردن مرا برای خدمت به فرزندان  ــخن به س این س
پدرم رام گردان ) شهیدمطهری(یک روز امام صادق )ع( کیسه پولی را به ابوجعفر خثعمی 
ــتور فرمود که آن را به یکی  ــاگردان و اصحاب مورد وثوق او بود، داد و دس که یکی از ش
ــم بدهد و تأکید کرد که این صله، پنهانی صورت گیرد و او نداند که از طرف  از بنی هاش
امام است . هنگامی که ابو جعفر کیسه پول را به آن مرد هاشمی داد، او دست به دعا بلند 
ــان کننده پاداش خیر بده که گاه گاهی پولی برای  کرد و گفت: خداوندا! به این مرد احس
ما می فرستد و ما بدین وسیله زندگیمان را سروسامان می دهیم؛ اما جعفر )ع( با وجود آن 
ــتد. )مناقب،ص273( امام صادق )ع(  همه ثروت و دارائی که دارد چیزی برای ما نمی فرس
صله ها و عطاها و احسانهایش را حتی از کسانی که با او قطع ارتباط کرده بودند، نمی برید. 
ــتور داد  ــاوندانش بود و موقعی که دس ــاعت و لحظه وفات نیز به فکر خویش حتی در س
 برای همه آنان چیزی فرستاده شود، فرمود به حسن بن علی افطس نیز هفتاد دینار بدهند.
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ــنه به شما حمله کرده و می خواسته است شما را  ــد، آیا به مردی که با دش به امام عرض ش
بکشد، پول می دهید؟

ــا امر اهلل به ان  ــه می گوید:  و الذین یصلون م ــود: مگر قرآن نمی خوانید ک ــخ فرم در پاس
یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. و کسانی که پیوند برقرار می کنند آنجا که 
ــند و از حسابرسی بد بیمنا  ــان می ترس خداوند فرمان پیوند و ارتباط داده و از پروردگارش
ــاخته  ــت را آفریده و آن را پاکیزه و معطر س ــخنش فرمود: خداوند بهش کند. و در ادامه س
ــام می رسد، اما عاق والدین و  ــافت دو هزار ساله به مش ــت و بوی عطرآگین آن از مس اس
ــاس نمی کند. این بود شمه ای از  ــاوند نزدیک، بوی آن را احس قطع کننده بارحم و خویش
احسانها و صله های پنهانی امام که نشانگر مهر و محبت عواطف انسانی آن حضرت تواند 

باشد.)همان(

بردباری وعطوفت امام صادق )ع( 
ــی و گذشت ، و احیانًا با  ــم پوش ــخاص دور و نزدیک بدی می دید؛ اما با چش امام از اش
ــنید که یکی از خویشاوندان  ــان و نیکویی با آنان برخورد می فرمود.گاهی امام می ش احس
ــد  ــت . امام فوراً آماده نماز می ش ــزا گفته اس نزدیکش او را به بدی یاد کرده و وی را ناس
ــت که  و پس از نماز، دعائی طوالنی می خواند و با اصرار از پروردگار خویش می خواس
آن شخص را در برابر عمل ناروایش موأخذه نکند و او را به سبب ستمی که در حق امام 
روا داشته است، گرفتار نسازد. آری، امام از حق شخصی خویش می گذشت و آن مردی 
را که به وی ظلم نموده و در حقش جنایت کرده بود، می بخشید.) اصول کافی، ص176( 
ــت و ی فرمود: خداوند می داند  ــاوندانش پا را فراتر می گذاش امام درباره ارحام و خویش
ــرده ام و من به اهل بیت و  ــاوندانم خم ک ــه من گردن خویش را برای خدمت به خویش ک
ارحامم پیش از آنکه از من بی نیاز شوند احسان و صله می کنم.)همان( براستی که حوادث 
روزگار همچون سنگ محک هستند که بدان وسیله ارزش مردان معلوم و درون اشخاص 
ــان به تفاوتی که میان امام و خویشاوندانش بوده است،  ــکار می شود و از این راه انس آش
ــنام و ناسزا  ــارت نموده و دش پی می برد. آنان در حق امام جفا می کردند، بلکه گاهی جس
می گفتند و احیانًا با خنجر به طرف امام حمله ور شده و قصد قتل آن حضرت را داشتند و 
آنان در این کار یعنی حمله، جفا و دشنام گوئی هیچ عذری نداشتند. امام صادق )ع( عکس 
ــان پیوند و ارتباط برقرار  ــی کرد. آنان از امام می بریدند ، ولی امام با ایش ــار آنان را م رفت
ــونت  ــان می کرد . آنان با خش ــان جفا و بدی می کردند، لیکن امام نیکی و احس می کرد.آن
ــد. ــان روبرو می ش  و تندی با امام برخورد می کردند، اما امام با عطوفت و مهربانی با ایش
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ــانش آنقدر بود که به هنگامی که منصور دوانیقی، بنی  ــوزی امام برای کس مهربانی و دلس
ــاخت امام آنچنان دچار غم و اندوه شد که از شدت ناراحتی به گریه  ــن را گرفتار س حس
ــن را ازمدینه به  ــیوخ و پیرمردان بنی حس ــد، و روزی که منصور ش ــاد و حالش بد ش افت
ــان در روز بیعت گیری برای محمد در »ابواء« به امام  ــه منتقل کرد، در عین حالیکه آن کوف
ــب کرد و افتاد. ــرای گرفتاری آنان چند روز ت ــا امام از کثرت اندوه ب ــد گفته بودند، ام  ب

حتی محمد و پدرش عبداهلل بر این پندار که یگانه مانع بر سر راه بیعت برای محمد، وجود 
امام صادق )ع( است به او بد می گفتند و روزی که محمد خود را در مدینه آشکار کرد و 
ــتاد که امام هم با او بیعت کند و امام از بیعت با محمد خودداری کرد، او شروع  کس فرس
ــت بنی عباس وکارگزارانشان دلی  ــت گویی و بدرفتاری نمود. و چقدر امام از دس به درش
پر داشت؛ لیکن عوض انتقام جویی ، برای آنها دعا می کرد و آن را برنده ترین سالح می 
ــاوندانش نبود،  ــت . این رفتار نرم و مالطفت آمیز امام منحصر به بنی اعمام و خویش دانس
ــه او با دیگر مردم و حتی خادمان و غالمانش نیز اینگونه رفتار می فرمود. روزی یکی  بلک
ــتاد و چون دیر کرد، امام به دنبال او از  از خدمتکارانش را برای انجام کاری به جائی فرس
ــد. او را دید که در کنار دیواری خوابیده است . امام بر بالین وی نشست و  خانه خارج ش
ــد. پس از بیدار شدن غالم ، امام تنها چیزی  ــیله بادبزن او را نوازش فرمود تا بیدار ش بوس
ــت ،  ــب مال تو اس ــب و روز را می خوابی؟ ش ــده همه ش که به او گفت ، این بود: چه ش
ــر یکی از غالمانش را که  ــت . )روضه کافی ، ص87( روزی دیگ ــا روزهایت مال ماس ام
ــت براب انجام کاری فرستاد. غالم برگشت و امام پرسید: چطور شد؟ اما  لکنت زبان داش
ــت و قابل فهم بگوید و چندین بار این  ــخ درس ــت پاس او زبانش می گرفت و نمی توانس
ــد؛ ولی زبان غالم باز نمی شد و نمی توانست جواب قابل فهم بدهد. امام  وضع تکرار ش
ــت و فرمود: اگر لکنت زبان داری ، نفهم  ــم آید، نگاهی به او انداخ به جای اینکه به خش
ــپس فرمود: حیا، عفت و گرفتن زبان - نه نفهمی و کودنی - ازآثار  ــتی. س و کودن که نیس
ــی و بد دهنی و زبان درازی از نتایج نفاق . )بحاراالنوار،ص61( امام  ــت و فحاش ایمان اس
ــود . روزی وارد خانه  ــت بام نهی فرموده ب ــواده خود را از رفتن به پش ــادق )ع( ، خان ص
ــد، دید یکی از کنیزان که دایه یکی از اطفال هم بود، بچه در بغل از نردبان باال می رود.  ش
ــت کرد و لرزه بر اندامش افتاد . اتفاقًا بچه از بغل او بر  ــم کنیز بر امام افتاد وحش تا چش
زمین افتاد و در جا جان سپرد. امام با رخسار رنگ پریده از خانه بیرون آمد و وقتی علت 
ــخ فرمود: مرگ بچه باعث اضطراب و نگرانی  ــیدند، پاس اضطراب و رنگ پریدگی را پرس
ــبب رعب و وحشت و ترسی  ــد، بلکه رنگباختگی و اضطراب من به س و ناراحتی من نش
است که آن کنیز از من به دل دارد. امام برای جبران این معنی آن کنیز را در راه خدا آزاد 
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ــته ای . )مناقب،ص274( ــود : ناراحت مباش! تو تقصیر نداش ــاخت و دوباره به او فرم  س
ــاوندان ، بنی اعمام و  ــواری امام صادق )ع( در رابطه با خویش ــن بود نرمخوئی و بزرگ ای
ــت . روزی یکی از  ــته اس خدمه و اهل بیتش .امام با مردمان دیگر نیز رفتاری اینگونه داش
حاجیان و زائران بیت خدا که در مدینه بسر می برد، در جائی خوابش برد. وقتی بیدار شد، 
ــه زر او را دزدیده اند پس براه افتاد و امام صادق )ع( را دید که  ــت که همیان و کیس پنداش
نماز می گزارد، ولی نشناخت که او امام صادق است و با امام درآویخت که همیان و کیسه 
پول مرا تو برداشته ای! امام که وضع را چنین دید، پرسید : چقدر پول در کیسه داشتی؟ مرد 
ــتم. امام او را همراه خود به خانه برد و هزار دینار  ــخ داد : هزار دینار توی همیان داش پاس
طال وزن کرد و به او تحویل داد . آن مرد به خانه برگشت و از قضا کیسه پول هم پیدا شد. 
مرد نزد امام آمد و پوزش خواست و پول را هم پیش امام نهاد. اما امام از پس گرفتن پول 
 خودداری فرمود وگفت : چیزی که از دست ما بیرون رود، دوباره نباید به دست ما برگردد.
ــنید که او جعفر بن محمد  ــت ؟ پاسخ ش ــخصیت کیس ــید که این ش مرد از اطرافیان پرس
ــت و پس از آنکه امام را شناخت ، گفت : حقًا که شخصی چون جعفر  ــالم اس علیهما الس
صادق )ع( رفتاری اینگونه باید داشته باشد. )همان( امام صادق )ع( حتی با سرسخت ترین 
ــت . هنگامی که منصور امام را پس از  ــته اس ــمنان خود نیز رفتاری مالطفت آمیز داش دش
ــاعت راه افتاد و اول شب به محلی رسید به  جلب به حیره، مرخص کرد، امام در همان س
نام »سالحین« . در اینجا یکی از مأموران منصور راه را بر امام گرفت و مانع از حرکت آن 
ــع می کرد، او امتناع و خودداری می نمود. از  ــد و هر چه امام اصرار بر رفع مان حضرت ش
ــام و از موالی و خدمتکاران او ، مرازم و مصادف همراه امام بودند مصادف به  ــاب ام اصح
امام عرض کرد : قربانت گردم! این سگی است که به فکر آزار شماست و من بیم آن دارم 
که او شما را دوباره نزد ابوجعفر منصور ببرد و آنوقت من نمی دانم چه پیش خواهد آمد؟ 
ــر او را می بریم و آن را به جوی می اندازیم.امام فرمود: ای  اگر اجازه دهید من و مرازم س
ــد و پس از  ــپس آنقدر از آن مأمور خواهش کرد، تا او رام ش ــت نگاه دار!س مصادف ، دس
ــته بود، به امام اجازه حرکت داد. امام فرمود: ای مرازم! این بهتر  ــی از شب گذش آنکه پاس
 بود یا آنچه شما می گفتید؟ مرازم عرض کرد: قربانت گردم! آنچه شما کردید ، بهتر است .
ــه گرفتاری و ذلت  ــان را ب ــک گرفتاری و ذلت کوچک انس ــام فرمود: گاهی ی ــپس ام س
ــود امام از ذلت و گرفتاری بزرگ،  ــاید مقص بزرگتری می اندازد. )روضه کافی، ص87( ش
ــت .و این است برخی  قتل و غرض از ذلت و گرفتاری کوچک ، خواهش و تمنا بوده اس
از رفتارهای مالطفت آمیز امام و نرمخوئی او که بدان وسیله تجاوزات و تعدیاتی را که به 

وی می شده، چاره سازی می کرده است .
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عبادت و بندگی امام صادق )ع( وعبادت نشر دانش ایشان
ــود روزه، نماز و حج و دیگر  ــتعمال آن فهمیده می ش ــه از واژه »عبادت« به هنگام اس آنچ
ــت که انجام آنها احتیاج به قصد قربت دارد و وجود امام صادق )ع( از  عبادتهای بدنی اس
این حیث زینت بخش عبادت کنندگان می باشد. از نگاه قرآن کریم عبادت و بندگي خداوند 
هدف اصلي آفرینش انسان است: »َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اإْلِنَْس إاِلَّ لِیَْعبُُدوِن«. بنابراین انساني 
که مي خواهد در راستاي فلسفة وجودي خود حرکت کند، باید همة اوقات خود به عبادت 
خدا مشغول باشد. البته بندگي و عبادت لزومًا به معناي عبادت هاي مرسوم و شناخته شدة 
ــان حتي مي تواند خوردن و خوابیدن و تفریحات خود را عبادت الهي  ــت. انس فقهي نیس
ــتاي وصول به مقام قرب انجام گیرند. در  ــروط به آنکه به انگیزة الهي و در راس بداند. مش
ــتحبي، خواندن اذکار و دعاهاي ویژه،  عین حال، انجام عبادت هاي ویژه، مثل نماز هاي مس
ــتر به آیات قرآني و امثال آن، مي تواند یکي از  ــتحبي، تمرکز و توجه بیش روزه گرفتن مس
ــد )شریفي، 1386(؛ امام صادق)علیه السالم( نیز  شایسته ترین کارها در اوقات فراغت باش
ــلماني دست کم باید یک روز در هفته، خود را از کارهاي روزمره فارغ  مي فرماید، هر مس
کند و به مسائل تربیتي و دیني خود توجه ویژه نماید. مسائل دیني خود را پیگیري نماید. 
ــهُ فِي  اأْلُْسبُوعِ  یَْومَ  الُْجُمَعِة  َغ نَْفَس ِم أَْن اَل یَُفرِّ ــلِ ُجِل الُْمْس ابهامات خود را رفع نماید: أُفٍّ لِلرَّ
أِلَْمِر دِینِِه َفیَْسَأَل َعنْه ؛ اّف بر مسلماني که براي کار دین خویش و پرسش دربارة آن، )دست 
ــبط  ــازد.) همان، 1386( س کم(روز جمعة هر هفته، خود را از)کارهاي دیگر( فارغ نمي س
ابن جوزی در »تذکره« می نویسد: علمای سیره نویس گفته اند او به سبب اشتغال به عبادت 
ــت طلبی و دنیا خواهی منصرف بوده است . ابن طلحه در »مطالب  ــتش خدا از ریاس و پرس
ــهای فراوان بود و  ــد: امام جعفر بن محمد علیهما السالم صاحب دانش ــؤل« می نویس الس
ــای زیاد انجام می داد و ذکرها و وردهای پی در پی می خواند. او اوقات خویش را  عبادته
به انواع عبادات و نیایشها تقسیم می کرد. ابو نعیم اصفهانی در »حیلة االولیاء« می نویسد: او 
به عبادت و پرستش خدا رو آورده و در برابر خدا خاضع و خاشع و از ریاست رویگردان 
بود. مالک بن انس می گوید: جعفر بن محمد علیهما السالم در یکی از سه حال بود: حالت 
ــیت دارند. یک  ــترگ بود که از خدا خش روزه، نماز و ذکر. او از عابدان بزرگ و زاهد س
سال در سفر حج با او همراه بودم، هنگامی که پس از بستن احرام بر مرکب خویش قرار 
ــد که از مرکب پائین  ــت لبیک گوید، صدایش می برید و نزدیک می ش گرفت، تا می خواس
ــن محمد از جهت دانش،  ــخنش می گوید: با فضیلت تر از جعفر ب ــد. مالک در ادامه س افت
عبادت و نیایش، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و از خاطر احدی نگذشته است 
. پس هیچ جای تعجب نیست که امام ابو عبداهلل )ع( با فضیلت ترین مردم باشد از جهت 
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عبادت، زهد وتقوی ؛ زیرا حدود بندگی و عبادت هر کس بر پایه میزان خداشناسی اوست 
و به مفاد آیه “انّما یخشی اهلّل من عباده العلماُء”، امام صادق )ع( که در مرحله باالئی از علم 
 و عرفان به ساحت الهی بوده، حدود عبادت و بندگی اش نیز به همین تناسب بوده است .
اما عبادتهای دیگر آن حضرت که پر اثرتر و منشترتر بوده، یعنی عبادت نشر دانش، تعلیم 
ــت و ما در فصل زندگی  ــاد و اصالح جامعه، آنها هم بر احدی پنهان نیس و تربیت و ارش
ــان و نیکوئی و عطوفت و  ــه تعلیم و تربیت ،احس ــهای او را در زمین ــی امام، کوشش علم
مهربانی وسعی او را در گسترش خلقهای واالی انسانی قلم زده ایم، که مراجعه شود و در 
فصل سخنان برگزیده امام، باز به شمه ای از تالشهای آن حضرت درباره ترغیب و تشویق 
مردم به حرکت در مسیر راست زندگانی  و عمل به شریعت اسالمی و آراستگی به فضائل 
اخالقی اشاره خواهیم کرد.)صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق )ع( ص 321 – 322( 
عصر امام  صادق  ) ع  ( یکی  از طوفانی ترین  ادوار تاریخ  اسالم  است  که  از یک  سواغتشاشها 
ــین  ) ع  ( رخ   ــای  پیاپی  گروههای  مختلف  ، بویژه  از طرف  خونخواهان  امام  حس و انقالبه
ــلمه » در کوفه  و »ابو مسلم » در خراسان  و ایران  از مهمترین  آنها  می داد ، که  انقالب  »ابو س
ــوم  بنی  امیه  را برانداخت  و مردم  را از  ــت  . و همین  انقالب  سرانجام  حکومت  ش بوده  اس
ــان  رها ساخت  . لیکن  سرانجام  بنی  عباس  با تردستی  و توطئه  ، بناحق   ــتم  و بیدادش یوغ  س
از انقالب  بهره  گرفته  و حکومت  و خالفت  را تصاحب  کردند . دوره  انتقال  حکومت  هزار 
ــرج  ترین  دورانی  بود که  زندگی   ــی  امیه  به  بنی  عباس  طوفانی ترین  و پر هرج  و م ــه  بن ماه
امام  صادق  ) ع  ( را فراگرفته  بود .  و از دیگر سو عصر آن  حضرت  ، عصر برخورد مکتبها 
ــفی  و کالمی  مختلف  بود ، که  از برخورد ملتهای   ــا و عصر تضاد افکار فلس و ایده ئولوژیه
ــده  و نیز روابط مراکز اسالمی  با دنیای  خارج  ، به  وجود  ــالم  با مردم  کشورهای  فتح  ش اس
آمده  و در مسلمانان  نیز شور و هیجانی  برای  فهمیدن  و پژوهش  پدید آورده  بود .  عصری  
که  کوچکترین  کم  کاری  یا عدم  بیداری  و تحرک  پاسدار راستین  اسالم  ، یعنی  امام  ) ع  ( ، 
موجب  نابودی  دین  و پوسیدگی  تعلیمات  حیات بخش  اسالم  ، هم  از درون  و هم  از بیرون  
ــؤولیت  عظیم  بر دوش   ــواری  فراوان  در پیش  و مس ــد .  اینجا بود که  امام  ) ع  ( دش می ش
ــت  از یک  سو به  فکر نجات   ــوای  ششم  در گیر و دار چنین  بحرانی  می بایس ــت  . پیش داش
ــلمان  از الحاد و بی دینی  و کفر و نیز مانع  انحراف  اصول  و معارف  اسالمی   افکار توده  مس
از مسیر راستین  باشد ، و از توجیهات  غلط و وارونه  دستورات  دین  به  وسیله  خلفای  وقت  
جلوگیری  کند .  عالوه  بر این  ، با نقشه ای  دقیق  و ماهرانه  ، شیعه  را از اضمحالل  و نابودی  
برهاند ، شیعه ای  که  در خفقان  و شکنجه  حکومت  پیشین  ، آخرین  رمقها را می گذراند ، و 
ــیعه  یا مخفی  بودند  آخرین  نفرات  خویش  را قربانی  می داد ، و رجال  و مردان  با ارزش  ش
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ــده  بودند ، و جرأت   ــتمگر ذوب  ش ــا در کر و فر و زرق  و برق  حکومت  غاصب  س ، و ی
ــتار و بی عدالتی  دست  کمی  از آنها  ــتند ، حکومت  جدید هم  در کش ــخصیت  نداش ابراز ش
ــوار و خطرناک  بود که  همگی  یاران  امام  ) ع  (  ــت  و وضع  به  حدی  خفقان آور و ناگ نداش
ــان  جزو لیست  سیاه  مرگ  بودند .   را در معرض  خطر مرگ  قرار می داد ، چنانکه  زبده هایش
ــرای  انجام  دادن   ــت  که  از طرف  آن  حضرت  ب ــی “ یکی  از یاران  ویژه  امام  اس ــر جعف  جاب
ــید و گفت  :  ــای  امام  به  او رس ــن  راه  قاصد تیز پ ــه  می رفت  . در بی ــوی  کوف ــری  به  س ام
ــتور او را از مرگ  نجات   ــزن  ، همین  دس ــودت  را به  دیوانگی  ب ــد : خ ــام  ) ع  ( می گوی ام
ــت  از قتلش  به  خاطر  ــان  محرمانه  ترور را از طرف  خلیفه  داش ــه  که  فرم ــم  کوف داد و حاک
ــد  ــام  باقر ) ع  ( نیز می باش ــر ام ــد . جابر جعفی  که  از اصحاب  س ــرف  ش ــی  منص دیوانگ
ــی  نگفتم  و  ــت  حدیث  به  من  آموخت  که  به  کس ــر ) ع  ( هفتاد هزار بی ــام  باق ــد : ام می گوی
ــرار به  من  گفته ای  که  سینه ام   نخواهم  گفت  ...او روزی  به  حضرت  عرض  کرد مطالبی  از اس
ــوم  .  ــت  دیوانه  ش ــی  ندارم  تا به  او بگویم  و نزدیک  اس ــل  آن  را ندارد و محرم ــاب  تحم  ت
ــذار و در خلوت   ــر در دهانه  چاه  بگ ــوه  و صحرا برو و چاهی  بکن  و س ــود: به  ک ــام  فرم ام
ــذا ... ، ) یعنی  امام  باقر ) ع  ( به  من  فالن  مطلب   ــو: حدثنی  محمد بن  علی  بکذا وک ــاه  بگ چ
ــتین  به   ــالم  راس ــود ، یعنی  اس ــیعه  می رفت  که  نابود ش را گفت  ، یا روایت  کرد.  آری  ، ش
ــی  کند .  ــی  خودنمای ــه ای  یا بنی  عباس ــالم  بنی  امی ــد ، و به  صورت  اس ــا درآی ــگ  خلف  رن
ــازی  معارف   ــر زد و به  احیا و بازس ــام  دامن  همت  به  کم ــواری  ، ام ــرایط دش در چنین  ش
ــازده  آن  ،  ــه  محصول  و ب ــود آورد ک ــی  عظیمی  به  وج ــب  علم ــت  و مکت ــالمی  پرداخ اس
ــته های   ــلم  و ...( در رش ــام  ، محمد بن  مس ــص  ) همانند هش ــاگرد متخص ــار هزار ش چه
ــدند .  ــالمی  آن  روز پخش  ش ــور پهناور اس ــر کش  گوناگون  علوم  بودند ، و اینان  در سراس
ــت  و  ــالم  اس ــود ، بازگوکننده  منطق  امام  که  همان  منطق  اس ــک  از اینان  از طرفی  خ ــر ی ه
ــرف  دیگر  ــتین  بودند ، و از ط ــیع  راس ــی  و نگهدارنده  تش ــی  و علم ــراث  دین ــدار می پاس
ــیس   ــلمانان  نیز بودند .  تأس ــالمی  و ویرانگر در میان  مس مدافع  و مانع  نفوذ افکار ضد اس
ــد که   ــبب  ش ــالمی  ، س ــازی  و احیاگری  تعلیمات  اس ــان  نوس چنین  مکتب  فکری  و این  س
ــردد . لیکن  طولی   ــهور گ ــیع  ( مش ــام  صادق  ) ع  ( به  عنوان  رئیس  مذهب  جعفری  ) تش ام
ــیوه   ــوذ خود ، همان  ش ــای  حکومت  و نف ــس  از تحکیم  پایه ه ــاس  پ ــه  بنی  عب ــید ک نکش
ــبقت  را ربودند. .  ــوی  س ــی  از آنان  هم  گ ــش  گرفتند و حت ــی  امیه  را پی ــار بن ــتم  و فش  س
امام  صادق  ) ع  ( که  همواره  مبارزی  نستوه  و خستگی ناپذیر و انقالبیی  بنیادی  در میدان  فکر 
و عمل  بوده  ، کاری  که  امام  حسین  ) ع  ( به  صورت  قیام  خونین  انجام  داد ، وی  قیام  خود را 
در لباس  تدریس  و تأسیس  مکتب  و انسان  سازی  انجام  داد و جهادی  راستین  کرد . )مطهری(
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امام صادق )ع( و مباحث کالمی
ــیدم، فرمود آفریده های خدایند و  جمیل بن دراج گوید: ابو عبد اهلل را از قضا و قدر پرس
ــخ دیگر که از  ــدا در آفریده اش چیزی را که خواهد می افزاید)بحار، ص120( و در پاس خ
ــتاخیز آید و خدا آفریدگان را فراهم نماید، از  ــد گوید: چون روز رس قضا و قدر می پرس
ــد.و از آنچه قضای او بر آن رفته نپرسد . )ارشاد،ص  ــت پرس ــته اس آنچه بر آنان عهد بس
ــد: آیا خدا چیزی را به بندگانش واگذارده؟ -خدا اجل و اعظم  ــی دیگر می پرس 197(کس
ــاخته؟ -خدا عادل تر از آن است که بندگان را مجبور  ــت! -آیا آنان را مجبور س از این اس
ــازد، سپس عذابشان کند. -آیا میان این دو منزله ای است؟ -آری به وسعت میان آسمان  س
ــاء امر می کند بر خدا دروغ  ــه می پندارد خدا به بدی و فحش ــار،ص116( آنک و زمین.)بح
ــیت خدا نیست، خدا را قادر ندانسته و آنکه  ــته است و آنکه می گوید خیر و شر به مش بس
می پندارد نافرمانی با قوتی جز قوت خدا داد سرزده، بر خدا دروغ بسته. )بحار، ص127( 
ــت و آغاز سده دوم]عصر امام صادق )ع( [رونق  ــده نخس دیگر از بحثهایی که در پایان س
ــت؟ و نتیجه  ــت. آیا جهان نو پدید آمده یا دیرینه اس ــته، بحث حدوث و قدم عالم اس داش
ــت یا  ــودن عالم به صفات حق تعالی باز می گردد که قدیم اس ــث در حادث یا قدیم ب بح
ــش کرده،  ــدوث یا قدم عالم از امام صادق پرس ــانی که در باره ح ــادث.  از جمله کس ح
ــمار رؤسای متکلمانی نوشته است  ــاکر دیصانی است.  ابن ندیم، ابو شاکر را در ش ابو ش
ــت، ص401(  ــلمان می نمایاندند و در نهان زندیق بودند. )الفهرس که در ظاهر خود را مس
ــته اند روزی ابو شاکر به مجلس امام در آمد. نخست خاندان او را ستود، سپس گفت:  نوش
اگر نام علما به میان آید به تو اشارت می کنند. ای دریای خروشان )دانش( به ما بگو دلیل 
حدوث عالم چیست؟  امام صادق )ع( پاسخ داد: نزدیکترین دلیل این است که به تو نشان 
ــته است. درون آن  ــت و گفت: این قلعه ای به هم پیوس می دهم. آنگاه تخم مرغی را خواس
ــیم مذاب و زر روان را در برگرفته است. آنگاه  ــت نازک که سپیده ای چون س ــتی اس پوس
ــکافد و صورتی چون طاوس از آن بیرون می آید. آیا چیزی جز آنچه می دانی بر آن  می ش
ــت. -نیکو گفتی و خالصه فرمودی. اما ما  ــده؟ - نه این نشانه حدوث عالم اس افزوده ش
ــه های پنجگانه به میان  ــخن از حاس چیزی را جز از راه حواس پنجگانه نمی پذیریم.  -  س
آوردی. اما دریافت این حاسه ها اگر با دلیل همراه نباشد، در استنباط سود نمی دهد. چنان 
ــوس را می توان یافت، اما  ــه در تاریکی جز با چراغ نمی توان راه رفت، با حواس محس ک
برای آنچه به حس در نمی آید، دلیل عقلی باید . ) ارشاد ، ص177(  ابن ابی العوجاء نیز در 
باره حدوث یا قدم عالم با امام صادق )ع( گفتگویی چنین دارد: به چه دلیل جهان حادث 
ــود و معنی  ــت؟  - هر چیزی خرد یا بزرگ چون مانند آن را بدان بیفزایی بزرگتر می ش اس
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آن این است که آن چیز حالت نخستین خود را از دست داده است. اگر قدیم بود همچنان 
ــت  می بود و در آن تغییری پدید نمی آمد. و آنچه زوال می یابد و دگرگونی می پذیرد رواس
که باشد و یا نباشد. پس وجود آن پس از نبودن آن، آن را حادث نشان میدهد.   - گیریم 
ــت بر همان حالت باقی می ماند )در آن تغییری پدید نمی آمد(  ــت، اگر آنچه هس چنین اس
چگونه حدوث آن را ثابت می کردی؟  - ما از این جهان که در آن هستیم سخن می گوییم. 
ــتن خود  ــتن و گذاش اگر این جهان را برداریم و جهانی دیگر جای آن بگذاریم، این برداش
ــخ تو را به گونه ای دیگر می دهم. اگر آنچه هست همچنان  ــت. ولی پاس دلیل حدوث اس
می بود که بوده و تغییری در آن پدید نمی آمد، باز می توانستیم بیندیشیم، اگر چیزی بر آنها 
ــد بزرگتر می بودند.  در این صورت در آنها دگرگونی پدید می آمد و با پدید  افزوده می ش
ــان خواند. )اصول کافی، ص77 ( نوشته اند ابن  ــد قدیمش آمدن دگرگونی در آنان، نمی ش
ــال 155 ه. ق و ابن طالوت از مانویه که به اسالم تظاهر می کرد و  ابی العوجاء مقتول به س
ــجد الحرام بودند. ابو عبد  ابن اعمی و ابن مقفع با تنی چند از زندیقان هنگام حج در مس
ــها را با  ــیر می کرد و پرسش اهلل جعفر بن محمد نیز در آنجا بود و فتوی می داد و قرآن تفس
دلیل پاسخ می فرمود. آنان که با ابن ابی العوجاء بودند، وی را گفتند: نمی خواهی او را نزد 
کسانی که گرد او را گرفته اند رسوا کنی و از او چیزی پرسی که پاسخ آن را نداند؟ می بینی 
مردم فریفته او شده اند و او عالمه زمان خویش شده است؟  ابن ابی العوجاء گفت: چنین 
ــش می دهی؟  -اگر می خواهی بپرس. -تا  می کنم. پس نزد او رفت و گفت: رخصت پرس
کی این بیدر  را به پای می کوبید؟ و به این سنگ پناه می برید؟ و این خانه باال برده با آجر 
ــتر گریزان گرداگرد او هروله می کنید؟ تو این )دین( را  ــتید؟ و چون ش و کلوخ را می پرس
ــخ داد: آنکه خدا گمراهش کند و دل او  ــس آن بود.  امام پاس رئیس و بزرگی. پدرت مؤس
ــیطان دوست او گردد و او را به  ــمارد، و بدان پناه نیارد. ش ــازد، حق را گوارا نش را کور س
آبشخور هالکت در آرد و برون شدن از آن نتواند. این خانه ای است که خدابندگانش را به 
پرستش خود در آن واداشته تا با آمدن به سوی آن، طاعتشان را بیازماید. آنان را به تعظیم 
ــیلتی است برای رضوان او و راهی  ــته و آن را قبله نمازگزارانش کرده. وس این خانه واداش
ــت به سوی غفران او. بر پا و استوار است به کمال فراهم آمدنگاه عظمت و جالل. پیش  اس
ــال . سزاوارتر کس به اطاعت در آنچه فرموده  ــتردن زمین آن را آفرید به دو هزار س از گس
ــم را آفرید.  - سخن گفتی و کار را بدان که  ــت که روح و جس و از آنچه نهی نموده، اوس
غایب است واگذاردی.   - وای بر تو! چگونه نهان است آنکه با بندگان خویش است؟ و 
آنان را نگران است، و از رگ گردن نزدیکتر به آنان است. سخنشان را می شنود و نهانشان 
ــت و جایی را فراگیر نه، و به جایی از جایی نزدیکتر نه!  را می داند. جایی از او خالی نیس
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آثار او بدین گواه است و کردار او بدان دلیل. و آنکه خدا او را با آیات محکم و برهانهای 
روشن فرستاده، ما را بدین عبادت گمارده. اگر در کار او اندک شک داری بپرس تا آن را 
ــن کنم.  ابن ابی العوجاء در سخن درماند و شرمنده نزد یاران خود بازگشت. برایت روش

)ارشاد،ص 197-198(

جنبش  علمی 
منشا تمام دانش ها در قرآن آمده است و انس با قرآن، دلهای جوانان  را روشن و زندگیهاشان 
را با صفا می کند و عامل جذب آنان به پاکی  و راه خدا می شود. امام صادق)ع( می فرماید: 
هرجوان مومنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او در می آمیزد و خداوند او را با 
ــازد و قرآن روز قیامت نگهدارنده او )از دوزخ( خواهدبود:  فرشتگان بزرگوارهمراه می س
ــفره  ــاب مؤمن، اختلط القرآن بلحمه و دمه، وجعله اهلل مع الس ــن قرئی القرآن و هو ش “م
ــرام البرره و کان القرآن حجیزا عنه یوم  القیامه)الحیاه، ج 2، ص 164( در دوران زنگی   الک
امام صادق )ع( ، اختالفات  سیاسی  بین  امویان  و عباسیان  و تقسیم  شدن  اسالم  به  فرقه های  
ــفه  یونان  در کشورهای  اسالمی  ، موجب  پیدایش   مختلف و ظ هور عقاید مادی  و نفوذ فلس
ــتوار بود . چنین   ــلم  اس ــک  نهضت  علمی  گردید . نهضتی  که  پایه های  آن  بر حقایق  مس ی
ــات  و موهومات  و احادیث  جعلی   ــود ، تا هم  حقایق  دینی  را از میان  خراف ــی  الزم  ب نهضت
بیرون  کشد و هم  در برابر زندیقها و مادیها با نیروی  منطق  و قدرت  استدالل  مقاومت  کند 
ــازد . گفتگوهای  علمی  و مناظ رات  آن  حضرت  با افراد  ــت  آنها را محکوم  س و آرای  سس
ــاکر دیصانی » و حتی  »ابن  مقفع » معروف   دهری  و مادی  مانند »ابن  ابی  العوجاء« و »ابو ش
ــرفت  دانش   ــت  . )صفحاتی از زندگی امام صادق )ع( ( همزمان  با نهضت  علمی  و پیش اس
ــی  که  از راه  کینه  و حسد ، به   ــیله  حضرت  صادق  ) ع  ( در مدینه  ، منصور خلیفه  عباس بوس
ــتقالل  علمی  داشته   فکر ایجاد مکتب  دیگری  افتاد که  هم  بتواند در برابر مکتب  جعفری  اس
ــه چینی  از محضر امام  ) ع  ( بازدارد .  بدین   ــرگرم  نماید و از خوش ــد و هم  مردم  را س باش
ــیس  نمود . منصور در این  مدرسه  از  ــه ای  در محله  “کرخ “ بغداد تأس جهت  منصور مدرس
وجود ابو حنیفه  در مسائل  فقهی  استفاده  نمود و کتب  علمی  و فلسفی  را هم  دستور داد از 
ــت  - بر  هند و یونان  آوردند و ترجمه  نمودند ، و نیز مالک  را - که  رئیس  فرقه  مالکی  اس
ــند فقه  نشاند ، ولی  این  مکتبها نتوانستند وظ یفه  ارشاد خود را چنانکه  باید انجام  دهند  مس
ــی  را که  پراکنده  بود ، به  صورت  منظم   ــائل  فقهی  و علمی  و کالم ــام  صادق  ) ع  ( مس .  ام
ــته  از علوم  و فنون  شاگردان  زیادی  تربیت  فرمود که  باعث  گسترش   درآورد ، و در هر رش
معارف  اسالمی  در جهان  گردید . دانش گستری  امام ) ع  ( در رشته های  مختلف  فقه  ، فلسفه  
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ــام  ) ع  ( که  در اثبات  وجود  ــد . نمونه ای  از بیانات  ام ــی  و ... آغاز ش ــوم  طبیع و کالم  ، عل
ــاگردان  واصحاب  خود به  نام  “مفضل  بن  عمر” فرمود  ــت  ، به  یکی  از ش خداوند حکیم  اس
که  در کتابی  به  نام  »توحید مفضل “ هم  اکنون  در دست  است  . مناظ رات  امام  صادق  ) ع  ( 
ــت  نیز نکات  حکمت آموز بسیاری  دارد که   با طبیب  هندی  که  موضوع  کتاب  “اهلیلجه “ اس
گوشه ای  از دریای  بیکران  علم  امام  صادق  ) ع  ( است  . برای  شناسایی  استاد معموال دو راه  
ــناختن  آثار و کلمات  او ، دوم  شناختن  شاگردان  و تربیت شدگان  مکتبش  .    داریم  ، یکی  ش
کلمات  و آثار و احادیث  زیادی  از حضرت  صادق  ) ع  ( نقل  شده  است  که  ما حتی  قطره ای  
از دریا را نمی توانیم  به  دست  دهیم  مگر »نمی  از یمی » . اما شاگردان  آن  حضرت  هم  بیش  
ــان  بود .  ــت  . جابر از مردم  خراس از چهار هزار بوده اند ، یکی  از آنها »جابر بن  حیان » اس
پدرش  در طوس  به  داروفروشی  مشغول  بود که  به  وسیله  طرفداران  بنی  امیه  به  قتل  رسید . 
جابر بن  حیان  پس  از قتل  پدرش  به  مدینه  آمد . ابتدا در نزد امام  محمد باقر ) ع  ( و سپس  
در نزد امام  صادق  ) ع  ( شاگردی  کرد . جابر یکی  از افراد عجیب  روزگار و از نوابغ  بزرگ  
ــت  .  در تمام  علوم  و فنون  مخصوصا در علم  شیمی  تألیفات  زیادی  دارد  ــالم  اس جهان  اس
ــاله های  خود همه  جا نقل  می کند که  ) جعفر بن  محمد ( به  من  چنین  گفت  یا  ، و در رس
تعلیم  داد یا حدیث  کرد . از اکتشافات  او اسید ازتیک  ) تیزآب  ( و تیزاب  سلطانی  و الکل  
است  .  وی  چند فلز و شبه  فلز را در زمان  خود کشف  کرد . در دوران  “رنسانس  اروپا« در 
ــاله  از جابر به  زبان  آلمانی  چاپ  و ترجمه  شده  که  در کتابخانه های  برلین  و  حدود 30. رس
ــت  .  حضرت  صادق  ) ع  ( بر اثر توطئه های  منصور عباسی  در سال  148  پاریس  ضبط اس
ــتان  بقیع  در مدینه  مدفون  شد . عمر شریفش  در این  هنگام  65  ــموم  و در قبرس هجری  مس
ــتری  نصیب  ایشان  شده  است  به  “شیخ  االئمه « موسوم   ــال  بود . از جهت  اینکه  عمر بیش س
ــر و سه  دختر داشت  .  پس  از حضرت  صادق   ــت  . حضرت  امام  صادق  ) ع  ( هفت  پس اس

) ع  ( مقام  امامت  بنا به  امر خدا به  امام  موسی  کاظ م  ) ع  ( منتقل  گردید . 
ــت  که  بزرگترین  فرزند امام  بوده  و پیش  از وفات   ــمعیل  اس یگر از فرزندان  آن  حضرت  اس
حضرت  صادق  ) ع  ( از دنیا رفته  است  . طایفه  اسماعیلیه  به  امامت  وی  قائلند .  در عمدة 
ــت: چون ابو العباس سفاح و خانواده اش، پنهانی بر ابو سلمه خالد کوفی  الطالب آمده اس
ــت آن را در بین فرزندان علی و  ــت و خواس ــان را مخفی داش ــدند، تصمیم ایش وارد ش
فرزندان عباس به شور گذارد تا آنان هر کسی را که خود مایل هستند اختیار کنند. اما بعدا 
ــد، لذا تصمیم  ــید که من از آن بیم دارم که نظر آنان با یکدیگر هماهنگ نباش با خود اندیش
ــن )ع( و امام حسین )ع( واگذار  ــل امام حس گرفت خالفت را به فرزندان علی )ع( از نس
ــین و عمر بن علی  ــه تن از آنان به نامهای جعفر بن محمد بن علی بن حس کند. پس به س
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ــت. ابتدا پیک به سوی جعفر بن  ــن بن حسن نامه ای نگاش ــین و عبد اهلل بن حس بن حس
ــت. امام )ع( گفت: مرا با ابو  ــلمه با او اس محمد رفت و او را خبر داد که نامه ای از ابو س
ــتاده گفت: نامه را بخوان و عقیده خود را  ــلمه چه کار؟او پیرو کس دیگری است. فرس س
ــاره آن بگو. جعفر بن محمد )ع( به خدمتگزارش گفت: چراغ را نزدیک آر. خدمتکار  درب
ــتاده  ــلمه را بر آن نهاد و نامه آتش گرفت. فرس چراغ را پیش آورد و امام )ع( نامه ابو س
گفت: آیا آن را پاسخ نمی گویی؟ امام فرمود: پاسخ مرا دیدی. فرستاده از خانه امام صادق 
)ع( بیرون آمد و به نزد عبد اهلل بن حسن مثنی رفت. عبد اهلل نامه او را پذیرفت و به سوی 
ــت. امام به او فرمود: چه کاری روی داده که نزد من آمدی؟اگر  جعفر بن محمد روانه گش
ــاده  ــت که گفتن آن س ــویت می آمدم. عبد اهلل گفت: امر مهمی اس می گفتی من خود به س
ــت مرا به کاری سترگ فراخوانده و  ــت؟گفت: این نامه ابو سلمه اس ــت. فرمود: چیس نیس
می پندارد من سزاوارترین مردم به آنم. و می دانید که پیروان ما از خراسان به نزد ابو سلمه 
آمده اند. امام صادق )ع( پرسید: اینان از چه هنگام پیروان تو شده اند؟ آیا تو ابو مسلم را به 
خراسان فرستاده ای و او را به پوشیدن جامه سیاه دستور داده ای؟آیا یکی از آنان را به اسم 
و نسب می شناسی؟چگونه ایشان پیروان تواند در حالی که تو آنها را نمی شناسی و آنها هم 
ــند؟عبد اهلل گفت: این پاسخ از شما چندان محکم نیست. آنگاه امام صادق  تو را نمی شناس
ــرده ام که از نصیحت هیچ  ــد به نیکی می داند که من بر خود واجب ک ــود: خداون )ع( فرم
ــم در حق تو کوتاهی کنم. پس در رؤیاهای  ــلمانی فروگذار نکنم. پس چگونه می توان مس
ــود. و همین نامه که برای  باطل فرو مرو. این حکومت فردا به نفع این جماعت تمام می ش
ــده است. پس از این گفت وگو، عبد اهلل که از سخن امام  ــتاده ش تو آمده برای من نیز فرس
ــین نیز نامه را رد  ــده بود، خانه او را ترک کرد.  عمر بن علی بن حس )ع( چندان قانع نش
کرد و گفت: من نویسنده آن را نمی شناسم تا پاسخش گویم.  موضعی که امام صادق )ع( 
ــئله اتخاذ کرد، خود حاکی از عظمت ژرفنگری و اصابت رای آن حضرت در  در این مس
ــدن به این پیشنهاد و نپذیرفتن نصیحت امام صادق  مقابل کوته نگری عبد اهلل در فریفته ش
)ع( و ایراد اتهام به امام )ع( پس از شنیدن دالیل و براهین او است.  اما این سخن امام به 
عبد اهلل که اگر می گفتی من خود به نزدت می آمدم، دلیل بر بزرگواری اخالقی و محافظت 
ــباب مزاحمت و رنجش امام را فراهم کرد.  ــت. در حالی که عبد اهلل اس او بر حق رحم اس
ــت امام صادق )ع( به پنج نفر که یکی از آنان منصور و چهار تن دیگر ابن  ــی وصی از طرف
ــلیمان والی مدینه و دو فرزندش عبد اهلل و موسی و حمیده که کنیزش بود، خود حاکی  س
از ژرف اندیشی امام در پنهان داشتن جانشین خویش بود. زیرا می خواست جانشین حقیقی 
خود از کشته شدن نجات یابد با آن که منصور، فرعون بنی عباس، نیز در ردیف اوصیای 
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آن حضرت جای داشت. ) حجتی کرمانی،  ص 70 ( محدثان، نام راویان موثق آن امام را 
ــد.  ــمار آنان، با وجود اختالف در آرا و گفتار، به چهار هزار تن می رس گرد آورده اند که ش
ــمرده و  تنها ابن عقده زیدی در کتاب رجال خود چهار هزار راوی برای آن حضرت برش
کتابهای آنان را یاد کرده است تا چه رسد به دیگران. ابن غضایری که مستدرکی بر کتاب 
ــت. و تنها یکی از راویان آن  ــته، بر تعداد راویان امام صادق )ع( افزوده اس ابن عقده نوش
ــت. حسن بن علی  ــی هزار حدیث از آن امام نقل کرده اس حضرت به نام ابان بن تغلب س
ــجد کوفه( نهصد تن از مشایخ حدیث را درک کردم که  ــا گوید: »در این مسجد، )مس وش
ــیاری از بزرگان فقها و برجستگان  همگی می گفتند جعفر بن محمد چنین حدیث کرد. بس
ــگان مکتب امام صادق )ع( بوده اند. از این عده می توان  ــه علم و دانش از پرورش یافت پهن
ــانی همچون زرارة بن اعین و دو برادرش بکر و حمران، جمیل بن صالح و جمیل  به کس
ــام بن حکم و هشام بن سالم  ــلم طائفی و برید بن معاویه و هش بن دراج و محمد بن مس
ــنان و ابو الصباح کنانی و  و ابو بصیر و عبید اهلل و محمد و عمران حلبی و عبد اهلل بن س
بسیاری دیگر از فضال اشاره کرد. به غیر از این چهار هزار تن که ذکر آنان گذشت، شمار 
ــوایان مذاهب اهل سنت و بزرگان علم از آن  ــیاری دیگر از دانشمندان برجسته و پیش بس
ــوب می شده اند. از این  حضرت حدیث نقل کرده و از بهره وران مکتب آن حضرت محس
میان می توان به افرادی مانند یحیی بن سعید انصاری و ابن جریح و مالک بن انس و سفیان 
ــعبه و ایوب سختیانی و جابر بن حیان کوفی و ابان بن  ثوری و ابن عیینه و ابو حنیفه و ش
ــاره نمود. از غالمان آن  ــیاری دیگر اش تغلب و ابو عمرو بن عالء و عمرو بن دینار و بس
ــانی مانند ابو یزید بسطامی و ابراهیم بن ادهم و مالک بن دینار، از مکتب  حضرت نیز کس
آن حضرت بهره ها بردند. علت انتشار علوم آن حضرت و کثرت کسانی که از محضر وی 
ــب فیض کردند این است که وی اواخر حکومت بنی امیه و اوایل حکومت بنی عباس  کس
ــرده بود. آن حضرت حکومت بنی امیه را در زمانی که به افول و ضعف گراییده  را درک ک
ــار و ترس از حکومت علوم پدران گرامی اش را  ــت با کم شدن فش بود درک کرد و توانس
ــی عباس که هنوز خاندان  ــن زندگی آن حضرت در آغاز حکومت بن ــار دهد. همچنی انتش
ــده بودند و بنی العباس خود را حکومتی برخاسته  ــدید واقع نش ــد ش ابو طالب مورد حس
ــتند و امام صادق )ع(را از مفاخر خود حساب می کردند، باعث  ــم می پنداش ــل هاش از نس
می شد تا آن حضرت با آزادی بیشتری به تعلیم شاگردان و نشر علوم همت گمارد.  از آن 
حضرت در تفسیر و در علم کالم ورد دهریون، روایات بی شماری نقل شده است و کتاب 
توحید مفضل برای نمونه ای از این باب کافی است. همچنین از پاسخهای آن حضرت در 
ــمندی تدوین شده است. اصول  ــؤاالت فقهی و غیره کتابهای فراوان و ارزش خصوص س
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ــده و چهار صد تالیف از چهار  ــی علم اصول فقه از آن حضرت فرا گرفته ش مهم و اساس
ــخهای آن حضرت در زمینه سؤاالت اصول فقه پدید آمده که به  ــنده درباره پاس صد نویس
ــانی که در قرن دوم در علم تفسیر و انساب  ــت.  از کس ــهور اس نام االصول االربعمائه مش
ــماعیل بن عبد الرحمن سدی کبیر و ابو حمزه  ــائب کلبی، اس معروف بودند، محمد بن س
ــث در آن دوره، بجز امام صادق )ع( ، ابو حنیفه  ــوان نام برد. در فقه و حدی ــی را می ت ثمال
ــف و مالک بن انس امام مذهب مالکی و محمد  ــاگردش ابو یوس امام مذهب حنفی و ش
ــران  ــیرین که از مفس ــن عبد الرحمن بن ابی لیلی و ابن جریح و عروة بن زبیر و ابن س ب
ــعبی از شهرت و آوازه بسیار برخوردار بودند.  در تاریخ و  ــن بصری و ش بنام بود، و حس
ــحاق بن یسار و در علوم عربی معاذ بن مسلم هراء کوفی واضع علم  مغازی محمد بن اس
صرف و در ستاره شناسی خاندان نوبخت و در میان کتاب، عبد الحمید، یکی از نویسندگان 
ــیار بهره مند بودند.  از  بزرگ جهان و کاتب مروان حمار آخرین خلیفه اموی، از آوازه بس
ــماعیل کاتب  ــندگانی که جزو اصحاب امام صادق )ع( بودند نیز باید از ابو حامد اس نویس
کوفی نام برد، و از شاعران و سخنورانی که در عصر آن حضرت شهرتی به دست آوردند 
ــجع سلمی، کمیت  ــید حمیری، اش و برخی از آنان نیز در ردیف مداحان وی بودند باید س
ــره عجلی و عبدی و جعفر  ــتهل و برادرش ورد و ابو هریره ابار و ابو هری ــرش مس و پس
ــیف و ابراهیم بن هرمه و منصور نمری را نام برد. ــلیمان بن قته عدوی و س بن عفان و س

)همان،ص66(

نتیجه گیری: 
ــجایای  اخالقی   حضرت  صادق  ) ع  ( مانند پدران  بزرگوار خود در کلیه  صفات  نیکو و س
ــان   ــن  به  نور الهی  و در احس ــرآمد روزگار بود . حضرت  صادق  ) ع  ( دارای  قلبی  روش س
ــیع  و نفوذ کالم  و  ــه  نیازمندان  مانند اجداد خود بود . دارای  حکمت  و علم  وس ــاق  ب و انف
ــا نهایت  مناعت  طبع  کارهای  خود را  ــان  بود .  با کمال  تواضع  و در عین  حال  ب ــدرت  بی ق
شخصا انجام  می داد ، و در برابر آفتاب  سوزان  حجاز بیل  به  دست  گرفته  ، در مزرعه  خود 
کشاورزی  می کرد و می فرمود : اگر در این  حال  پروردگار خود را مالقات  کنم  خوشوقت  
ــت  خود و خانواده ام  را تأمین   ــم  بود ، زیرا به  کد یمین  و عرق  جبین  آذوقه  و معیش خواه
می نمایم  .  ابن  خلکان  می نویسد : امام  صادق  ) ع  ( یکی  از ائمه  دوازده گانه  مذهب  امامیه  و 
از سادات  اهل  بیت  رسالت  است  . از این  جهت  به  وی  صادق  می گفتند که  هر چه  می گفت  
ــود . مالک  می گوید :  ــهورتر از آن  است  که  گفته  ش ــت  بودوفضیلت  او مش ــت  ودرس راس
باحضرت  صادق ) ع  (  سفری  به  حج  رفتم  ، چون  شترش  به  محل  احرام  رسید ، امام  صادق  
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ــت  لبیک  بگوید ،  ) ع  ( حالش  تغییر کرد ، نزدیک  بود از مرکب  بیفتد و هر چه  می خواس
ــر پیغمبر ، ناچار باید بگویی  لبیک  ، در  صدا در گلویش  گیر می کرد . به  او گفتم  : ای  پس
جوابم  فرمود : چگونه  جسارت  کنم  و بگویم  لبیک  ، می ترسم  خداوند در جوابم  بگوید : ال 
ــعدیک  . )صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق )ع( ( فقه  جعفری  همان  فقه   لبیک  وال س
ــتورهای  دینی  است  که  از سوی  خدا به  پیغمبر بزرگوارش  از طریق  قرآن  و  محمدی  یا دس
وحی  رسیده  است  .  بر خالف  سایر فرقه ها که  بر مبنای  عقیده  و رأی  و نظر خود مطالبی  
ــان  اصول  و فروعی  بود که  در  ــاد می کردند ، فقه  جعفری  توضیح  و بیان  هم ــم  یا  زی را ک
مکتب  اسالم  از آغاز مطرح  بوده  است  . ابو حنیفه  رئیس  فرقه  حنفی  درباره  امام  صادق  ) ع  
( گفت  : من  فقیه تر از جعفرالصادق  کسی  را ندیده ام  و نمی شناسم  . فتوای  بزرگترین  فقیه  
جهان  تسنن  شیخ  محمد شلتوت  رئیس  دانشگاه  االزهر مصر که  با کمال  صراحت  عمل  به  
فقه  جعفری  را مانند مذاهب  دیگر اهل  سنت  جایز دانست  - در روزگار ما - خود اعترافی  
ــر . و اینها نتیجه  کار و  ــتواری  فقه  جعفری  و حتی  برتری  آن  بر مذاهب  دیگ ــت  بر اس اس
ــته  فلسفه  و حکمت  حضرت  صادق   ــت  )همان(.  در رش عمل  آن  روز امام  صادق  ) ع  ( اس
ــانی  که  از دین  و اعتقاد به  خدا دور بودند مناظ راتی   ــه  با اصحاب  و حتی  کس ) ع  ( همیش
داشته  است  . به  وجود آمدن  چنین  نهضت  علمی  در محیط آشفته  و تاریک  آن  عصر ، کار 
هر کسی  نبود ، فقط کسی  شایسته  این  مقام  بزرگ  بود که  مأموریت  الهی  داشته  باشد و از 
جانب  خداوند پشتیبانی  شود ، تا بتواند به  نیروی  الهام  و پاکی  نفس  و تقوا وجود خود را 
ــت  آورد ، و  به  مبدأ غیب  ارتباط دهد ، حقایق  علمی  را از دریای  بیکران  علم  الهی  به  دس
ــان  حقیقت  قرار دهد .  تنها وجود گرامی  حضرت  صادق   ــترس  استفاده  گوهرشناس در دس
ــد ، تنها امام  صادق  ) ع  ( بود که  با کناره گیری   ــته  باش ــت  چنین  مقامی  داش ) ع  ( می توانس
ــت  و جنجالهای  سیاسی  از آغاز امامت  در نشر معارف  اسالم  و گسترش  قوانین  و  از سیاس
ــلمانان  کمر همت  بر میان   ــتین  دین  مبین  و تبلیغ  احکام  و تعلیم  و تربیت  مس احادیث  راس
ــر طالیی  دانش  و ترویج  احکام  و تربیت   ــت  .  زمان  امام  صادق  ) ع  ( در حقیقت  عص بس
شاگردانی  بود که  هر یک  مشعل  نورانی  علم  را به  گوشه  و کنار بردند و در »خودشناسی “ و 
“خداشناسی “ مانند استاد بزرگ  و امام  بزرگوار خود در هدایت  مردم  کوشیدند .  در همین  
ــالمی  رشد کرد و فالسفه   ــفه  یونان  - کالم  و حکمت  اس ــان  - در برابر فلس دوران  درخش
ــجویان ومروجان علم و دانش می  ــالم  پرورش  یافتند . وما دانش و حکمای  بزرگی  در اس
توانیم با الگو قرار دادن شخصیت علمی، سیاسی، مذهبی ، اخالقی وخصوصا انسانی امام 
صادق )ع( در حد توان خود در اصالح محدوده ی علمی و ... سهم ویژه ای داشته باشیم 
وبا خودسازی و تهذیب نفس وبا خوب درس خواندن گام مثبتی در جهت اعتالی علمی 
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سرزمینمان برداریم . انشاء اهلل.

منابع:
ــن ، ترجمه: علی حجتی کرمانی ، سیره معصومان، ج 5،  47 ، ص 66 ،  ــید محس امین، س

ص 70 
ــادق)ع(، و صفحاتی از زندگانی امام) ص( ،  ــری ،  مرتضی ، زندگانی امام ص ــتاد مطه اس

322 – 321
ارشاد مفید ، ج 2، ص 192،174-194، 256 ، 257 

اصول کافی، ج 1، ص77 و 80-79 و172 و 171-173
الفهرست، ص 401. 

الحیاة ، جلد 2 ، ص 116
بحار، ج 5، ص116 ،  120،  127 از بصائر الدرجات و تفسیر علی بن ابراهیم.

تهذیب التهذیب، ج 2، ص 103 و104 
روزنامه ایران، شماره 5260 به تاریخ 1391/10/06 ، صفحه 12 )دین و اندیشه(

روضه کافی ، ص 87
شریفی، احمد حسین ، آداب و سبک زندگي اسالمي ، 1386

شهیدی، سید جعفر ،  زندگانی امام صادق )ع(، ص 50 
ــی، ج 4، ص195-194،  198-197، اعالم الوری، ص 290-289  و ص 428  ــروع کاف ف

کتاب حج 
فکر و ثقافة، سال ششم، شماره 240

مناقب، ج 2، ص 243-244 
منابعی که غیر مستقیم مورد استفاده قرار گرفته است :

ــتر در باره خانه کعبه رجوع به نهج البالغه خطبه 192، ص 216، ترجمه  برای اطالع بیش
نگارنده شود. 

قرآن آیاتی از سوره های مختلف ازجمله سوره ق و...
خرائج و جرائح (( ص 198 و 200 ، چاپ ضمیمه به اربعین عالمه مجلسی . 

طبری ، تاریخ الرسل و الملوک ، ج 10، ص 376. 
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تدوین الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی بر اساس دیدگاه 
امام صادق علیه السالم

مهدیه سادات خشوعی1،مهناز طالب زاده2

چکیده
با توجه به اهمیت جایگاه کار در اسالم، هدف این پژوهش تدوین الگوی کیفیت زندگی 
کاری اسالمی براساس دیدگاه امام صادق علیه السالم بود. بر این اساس، پایگاه  اطالعاتي 
حوزه نت انتخاب گردید و تمامی احادیث مرتبط با کار در این پایگاه  مورد تحلیل محتوا 
ــب و  ــامل ارزش و اهمیت کار، انواع کس قرار گرفت و پس از طبقه بندی آن ها، الگویی ش
کار، فواید کسب و کار، آثار سوء بیکاری و آداب کسب و کار براساس دیدگاه امام صادق 

علیه السالم تدوین گردید. 
کلیدواژه ها: امام صادق علیه السالم، الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی

1.  دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان
2. کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
ــعه  ــته از نظر نظری، تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی کاری توس در طی چند دهه گذش
ــتراک این تعاریف، بدین معنا  ــت )ضیایی بیگدلی، 1388( اما در مجموع نقطه اش یافته اس
ــد تا کیفیت زندگی افراد شاغل  ــی است که می کوش ــت که کیفیت زندگی کاری نگرش اس
ــت، 1387(. از نظر عملیاتی نیز هر یک  ــد )خنیفر، زراعی متین و خداپرس را بهبود بخش
ــی کاری را تعریف نموده اند. برای  ــا توجه به دیدگاه خود کیفیت زندگ ــگران ب از پژوهش
ــاس دیدگاه والتون1، کیفیت زندگی کاری شامل حقوق کافی و منصفانه، امینی  مثال، بر اس
ــان، تأمین فرصت امنیت  ــت کاری، تأمین فرصت کاربرد و بهبود توانایی های انس و بهداش
ــجام مداوم در سازمان، قانون گرایی در سازمان، کار و  ــد مداوم، یکپارچگی و یا انس و رش
ــتگی اجتماعی زندگی کاری است )مورهد و گریفین2، ترجمه الوانی  فضای زندگی، وابس

و معمارزاده، 1374(.
ــی مفهوم کیفیت زندگی کاری، پیامدهای  ــگران در داخل و خارج به بررس امروزه پژوهش
ــازمانی پرداخته اند )قمصری، عبدالعلی پور،  ــایر متغیرهای شغلی یا س آن و رابطه آن با س
قبادی، 1390(. اما متأسفانه در هیچ یک از پژوهش ها پدیده کیفیت زندگی کاری با نگاهی 
اسالمی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی 
ــد، در این راستا ابتدا دیدگاه امام  ــالمی از دیدگاه امام صادق علیه السالم می باش کاری اس
صادق علیه السالم در زمینه کسب و کار و آداب آن به صورت بسیار خالصه معرفی شده3 
ــالمی ترسیم  ــتفاده از دیدگاه حضرت، الگویی از کیفیت زندگی کاری اس ــپس با اس و س

خواهد شد.  
ارزش و اهمیت کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیه السالم:

ــل زیر از اهمیت و ارزش واالیی برخوردار  ــالم، کار به دالی از دیدگاه امام صادق علیه الس
است:

کار همانند عبادت است: 
ــه در محضر درس آن حضرت  ــادق )ع( که طبق معمول همیش ــي از اصحاب امام ص یک
ــد و با آن ها رفت و آمد مي کرد، مدتي بود  ــرکت مي کرد و در مجالس رفقا حاضر مي ش ش
ــد. یک روز امام از اصحاب و دوستانش پرسید: راستي فالني کجاست که  که دیده نمي ش

Walton .1
Moorhead & Griffin.2

3. امکان ارائه تمامی احادیث و روایت ها در این زمینه فراتر از این پژوهش است. بنابراین پژوهشگران از ارائه موضوعاتی 
با مبانی مشترک صرف نظر نمودند.
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مدتي است دیده نمي شود؟ گفتند: یابن رسول اهلل، اخیرا خیلي تنگدست و فقیر شده است. 
ــت و یکسره عبادت مي کند.  ــته اس امام فرمود: پس چه مي کند؟ گفتند: هیچ در خانه نشس
ــود؟ گفتند: یکي از دوستان، عهده دار مخارج  امام فرمود: پس زندگیش از کجا اداره مي ش
زندگي او شده است. امام فرمود: به خدا قسم این دوستش به درجاتي از او عابدتر است.1

1- کار همانند جهاد در راه خدا است:
مردی که در فشار اقتصادی قرار می گیرد و برای خالصی از آن به مقداری که روزی خود 
ــد که در راه خدا  ــی مانند رزمنده ای می باش و خانواده اش را بیاورد کار می کند چنین کس

جهاد می کند2.
2- کار، سیره امامان است:

ــالم، هیزم جمع می کرد و آب از چاه  ــالم فرمود امیرمومنان علیه الس - امام صادق علیه الس
ــترنج خود هزار برده آزاد کرد3 و به جارو کردن خانه  ــخم می زد و از دس ــید و ش می کش
می پرداخت و فاطمه )س( نیز با دستانش گندم را آرد و آن را خمیر می کرد و نان می پخت4. 
ــرا که پدران و نیاکان ما به دنبال آن  ــب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نکنید، چ - در طل

می دویدند و آنرا طلب می کردند.5
انواع کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیه السالم

ــیم بندی کلی تمام شغل های موجود در  ــالم می فرمایند: »در یک تقس  امام صادق علیه الس
ــود: 1 . تجارت و معامالت; 2 . صناعات و حرفه ها; 3 .  ــیم می ش جامعه به چهار نوع تقس

کارگزاران حکومتی و کارمندان; 4 . اجارات )درآمد امالک و کارگران روز مزد«. 
ــته حالل و حرام تقسیم کرده و  ــالم این چهار نوع شغل را به دو دس ــپس امام علیه الس س
می فرمایند »خداوند متعال واجب کرده است که بندگانش در موارد حالل اقدام کنند و از 
ــخنان امام صادق علیه السالم در مورد  ــاغل حرام دوری گزینند.« در اینجا به چکیده س مش

مالک تعیین مشاغل حالل و حرام بسنده می کنیم )پاک نیا، 1383(: 
ــت که هر کاالیی که برای عموم مردم نیاز است  معیار حلیت و حرمت در تجارت این اس
ــت و هر  ــد، تجارت آن حالل اس و مصلحت و نفع جامعه در خرید و فروش آن می باش
ــد،  ــت، حرام می باش ــالمی اس ــاد در جامعه و به ضرر جامعه اس معامله ای که موجب فس
ــالم مشروع  همانند: معامالت ربوی، خرید و فروش و انبار کردن کاالهایی که از منظر اس

1. وسائل الشیعه، ج 2، ص 529
2.  اصول کافی ج5 ص88

3. اصول کافی، ج 5، ص 74
4. الفقیه، ج 3، ص 169

5.  وسائل الشیعه، ج12، ص 38
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ــت حیوانات درنده، شراب،  ــت غیر مذکی، گوشت خوک، گوشت و پوس ــتند )گوش نیس
ــمنان اسالم، و هر معامله ای  ــالح به دش آالت قمار، آالت لهو و لعب و غیره(، فروختن س
ــی و فروش اطالعات به دشمن(، و  ــد )مانند: جاسوس که موجب تقویت جبهه باطل باش

معامالتی که همراه با فریب کاری و دروغ پردازی انجام شود. 
در صناعات و حرفه ها نیز معیار مصلحت جامعه اسالمی است; یعنی هر صنعت و حرفه ای 
ــالمی می باشد و صالح، رشد و تعالی مسلمانان را به ارمغان  که موجب تقویت جامعه اس
ــت و هر حرفه ای که موجب مفسده و  ــالم مجاز اس می آورد، از منظر امام صادق علیه الس
ــازی، جادوگری، صنایعی که موجب ترویج  ــد، ممنوع است. شراب س تضعیف جامعه باش
فساد و فحشاء باشند، وسایلی که موجب تضعیف و یا تخریب اعتقادات مسلمانان شوند، 

همکاری با ستمگران، سرقت و غیره از قبیل صنایع و حرفه های حرام می باشند.
ــالم  اگر کارگزاران و کارمندان حکومتی تحت نظر حاکم عادل و امامان معصوم علیهم الس
ــد;  ــت وگرنه حرام می باش ــان حالل اس و وکالی آنان انجام وظیفه کنند، درآمد و حقوقش
مگر اینکه کارمندان زمامدار غیر عادل، با اجازه از حاکم شرع و یا این که به خاطر مصالح 

مسلمانان وارد دستگاه حکومتی شده باشند. 
ــت; یعنی اوالً، صالح و  ــا و درآمد امالک و کارگران نیز قضیه همین اس ــورد اجاره ه در م
فساد جامعه مدنظر می باشد و ثانیًا، کاالها و انگیزه های حالل و حرام سرنوشت ساز است.

توصیه امام صادق علیه السالم در مورد برخی از مشاغل
ــاغل از دیدگاه حضرت و توصیه ایشان به پیروان خود در زمینه  ــیم بندی مش عالوه بر تقس
ــتر  ــاغل را بیش ــان برخی از مش ــب و کارهای حالل و مورد نیاز جامعه، ایش انتخاب کس

می پسندیدند که به چند نمونه از این موارد اشاره می شود: 

کشاورزی:
- امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه 12 سوره ابراهیم )و توکل کنندگان، باید فقط بر خدا 

توکل کنند(1 فرمودند: بارزترین مصداق انسان های متوکل، دهقانان و کشاورزان هستند.2  
ــالم فرمودند: زراعت کنید و درخت بکارید به خدا قسم هیچ کاری  - امام صادق علیه الس

از کارهای مردم حالل تر و پاکیزه تر از آن وجود ندارد 3.
  ابن هارون واسطی می گوید: روزی از امام صادق علیه السالم در مورد دهقانان و زارعین 

1.  ».......و علی اهلل فلیتوکل المتوکلون« )ابراهیم/12(
2. وسائل الشیعه، ج17، ص42
3.  اصول کافی، ج 5، ص 260
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ــتند. سپس اضافه کرد: »از  ــیدم. امام فرمود: »برزگران گنجینه الهی در روی زمین هس پرس
ــاورزی نیست و خداوند هیچ پیامبری  میان کارها چیزی در نزد خداوند محبوب تر از کش

را مبعوث نکرد، مگر اینکه کشاورز بود، به جز ادریس که خیاط بود.1
ــی  ــت و پوشش ــالم را دیدم که بیلی در دس ــیبانی می گوید: حضرت صادق الس ابو عمر ش
ــت و در باغ خود کار می کرد و عرق از بدنش فرو می ریخت. عرض  ــت بر تن داش درش
ــوم، بیل را به من بدهید تا به جای شما کار کنم. فرمود: من چنان دوست  کردم: فدایت ش
ــای زندگی خود رنج  ــده آفتاب، برای تأمین نیازه ــخص، در گرمای آزار دهن ــه ش دارم ک

بکشد2.  

بازرگانی یا تجارت 
ــالم فرمودند: تجارت، موجب زیادتي عقل و ترک تجارت، موجب  - امام صادق علیه الس

نقصان عقل است3.
- امام صادق علیه السالم فرمودند: »تجارت را وامگذارید که خوار میشوید. تجارت کنید 

تا خداوند به شما برکت دهد.4
ــباط بن سالم گفته است: روزی به حضور امام صادق علیه السالم شرفیاب شدم، آن  - اس
ــلم چه می کند؟ گفتم: حالش خوب است، اما دیگر تجارت  ــید: عمربن مس حضرت پرس
ــیطانی است - این جمله را سه بار  ــالم فرمود: ترک تجارت، کار ش نمی کند. امام علیه الس
تکرار کرد - آنگاه حضرت ادامه داد: رسول خدا )ص( با کاروانی که از شام می آمد معامله 
می کرد و با بخشی از درآمد آن معامله، قرض های خود را ادا می کرد و بخشی دیگر را در 
میان نیازمندان فامیل تقسیم می نمود5. امام در ادامه فرمودند: خداوند در سوره نور، آیه 37 
ــتد و معامله، آنان را از  در مورد تاجران خداجو و با تقوا می فرماید: »مردانی که داد و س

یاد خدا غافل نمی کند. 6

طبابت و پرستاری
ــِک بصیِر مورد اعتماد بي نیاز  ــهري از پزش ــالم فرمودند: مردم هیچ ش امام صادق علیه الس

1.  وسائل الشیعه ج17 ، ص 42
2 . اصول کافی، جلد 5، ص 76

3. وسائل الشیعه، ج12، ص 4 و5
4. وسائل الشیعه، ج2، ص 528

5. وسائل الشیعه، ج 17، ص 14و15 
« )نور، 37( 6. »رَجاٌل اَلّ تُْلهِیهِْم تَِجاَرٌة َواَل بَیٌْع َعن ذِْکِر اهلَلِّ
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نیستند.1
ــول اکرم)ص( فرمود: »کسی که برای برآوردن  ــالم میفرماید که رس -  امام صادق علیه الس
ــه، همانند روزی که از مادر متولد  ــود یا ن نیاز بیماری تالش کند، خواه نیاز او برآورده ش

شده است، از گناهان پاک می شود«.2
ــف را فردی  ــد یوس ــالم فرمودند: »یکی از عواملی که موجب ش ــام صادق علیه الس - ام
ــام میورزید و از آنان  ــتاری از بیماران اهتم ــد، این بود که در زندان به پرس ــوکار بدانن نیک

مراقبت میکرد«.3

فواید کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیه السالم
از دیدگاه امام صادق علیه السالم، فواید کسب و کار عبارت است از:

1- کسب ثواب الهی: 
ــالم بودم که مردی از وی  ــداهلل بن ابی یعفور می گوید در محضر امام صادق علیه الس عب
پرسید: به خدا قسم! ما به دنبال دنیا می رویم و دوست داریم آن را بدست آوریم. امام علیه 
ــب درآمد چه کنی؟ او گفت: می خواهم  ــالم فرمود: تو می خواهی با دنیا طلبی و کس الس
ــان بدهم و حج و  ــیدگی نمایم، صدقه و احس نیازهایم را بر طرف کنم، به خانواده ام رس
ــت، این به دنبال  ــالم فرمود: این که دنیا طلبی نیس عمره انجام دهم. امام صادق علیه الس

آخرت و ثواب های الهی رفتن است4 
2- ایجاد عزت و بزرگی:

در دیدگاه امام صادق علیه السالم، کار عزت و بزرگی است. در این رابطه معلی  بن خنیس 
ــالم مرا دید که دیر به بازار در محل کار خود می روم فرمود:  می گوید: امام صادق علیه الس

»صبح زود بطرف عزت و بزرگی یعنی کسب و کار خود بیرون برو«5.
3- اسباب سعادت:

ــت. یکي از آن ها این است که انسان براي بهبود زندگي و  ــه چیز از اسباب سعادت اس س
کسب و معیشت خود، صبحگاهان از خانه بیرون رود و شبانگاهان برگردد.6

4- بی نیازی از مردم:

1. تحف العقول، ص 321
2.بحار االنوار، ج 81، ص 217

3. بحار االنوار،  ج 12، ص 230
4. وسائل الشیعه ج17 ص34

5.  وسائل الشیعه، ج 12
6. وسائل الشیعه، ج 17، ص 243
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ــالم عرض کرد: من نمي توانم با دست خود کار کنم و  ــخصی به امام صادق علیه الس - ش
ــتم آن حضرت فرمود:  راه تجارت را نیز به خوبی نمی دانم و اکنون محروم و محتاج هس
ــود. رسول خدا )ص( هم سنگی را  ــر خود بار ببر تا از مردم بی نیاز ش کارگری کن و بر س
ــنگ هنوز در  ــانه خود حمل کرد و در یکی از دیوارهای باغ خود به کار برد که آن س بر ش

آنجا هست1.
- امام صادق علیه السالم می فرماید : اگر دانستی یا به تو گفتند که روزیت فراهم است، از 

تالش برای روزی دست برندار و تا می توانی بکوش تا سربار دیگران نباشی.2
- به امام صادق گفتند: چقدر زحمت می کشید و کار می کنید؟ امام فرمودند یعنی زحمت 

می کشم تا از مثل شماها بی نیاز باشم3. 
- افزایش عقل:

تجارت، موجب زیادي عقل و ترک تجارت، موجب نقصان عقل است4.
-4 لذت از زندگی:

ــد: اگر مردم هرچه را )از غذا و  ــالم در علت لزوم کار کردن می فرمای امام صادق علیه الس
ــتند، حاضر و آماده در اختیار داشتند، زندگی برای آن ها گوارا  ــکن( می خواس لباس و مس
ــن در قالب مثالی  ــالم همچنی ــی از زندگی نمی بردند. امام صادق علیه الس ــد و لذت نمی ش
ــی میهمان گروهی شود و مدتی )نزد آن ها( بماند و هر  می فرماید: آیا ندیده ای که اگر کس
آنچه از خوراک و پوشاک و پذیرایی در اختیارش باشد، از بیکاری خسته و ملول می گردد 
و دلش می خواهد خودش را به چیزی مشغول سازد، پس بر این مقیاس کن که اگر آدمی 

هرچه می خواست در اختیارش می داشت، به رنجی گرفتار می شد. 5
آثار سوء بیکاری از دیدگاه امام صادق علیه السالم

از دیدگاه امام صادق علیه السالم، آثار سوء بیکاری عبارت است از:
5- غضب خدا:

امام صادق علیه السالم فرمودند: خواب زیاد و بیکاری زیاد مورد غضب خداست.6
6- کاهش عقل:

ــان را به کار انداخته و عقل و تدبیر را زیاد می کند چنانچه   کار و فعالیت، فکر و مغز انس

1. اصول کافی، ج 5، ص 76 و 77
2.  اصول کافی، ج5، ص 79
3. اصول کافی، ج 5، ص 74

4.وسائل الشیعه، ج12، ص 4 و5
5. اصول کافی، ج 3، ص 86

6. وسائل الشیعه ج 12 حدیث 9
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ــالم می فرمایند: تجارت، موجب زیادتي عقل و ترک تجارت، موجب  امام صادق علیه الس
نقصان عقل است1.

7-  عدم  استجابت دعا:
علی بن عبدالعزیز می گوید: امام صادق علیه السالم روزی از من احوال عمر بن مسلم را 
ــتم: فدایت شوم او از تجارت دست برداشته و به عبادت و نماز و دعا  ــید. عرضه داش پرس
روی آورده است. امام فرمود: »وای بر او! آیا او نمی داند که هر کس به دنبال دنیا و کسب 

روزی حالل نرود، دعایش مستجاب نخواهد شد.2 
8- ایجاد فقر:

ــخ به فضیل  بن یسار که گفت: من امروز بیکارم، فرمودند،  ــالم در پاس امام صادق علیه الس
ــما از بین مي رود و فقیر می گردید و سخت او را مورد نکوهش  با بیکار بودن، مال های ش

و توبیخ قرار داد.3 
9- بی ارزش شدن در نظر مردم:

ــدند که چرا به حج نرفت،  ــالم از حال یکی از اصحاب خود جویا ش امام صادق علیه الس
ــت  ــاخته، و مال اندکی برایش باقیمانده اس ــخ دادند: چون کار تجاری خود را رها س پاس
ــه گاه خود فاصله گرفت و فرمود: تجارت  ــرت که تا آن لحظه تکیه کرده بود، از تکی حض
ــازید که در بین مردم سبک و بی مقدار خواهید شد، تجارت کنید که خداوند به  را رها نس

شما برکت خواهد داد.4 
آداب کسب وکار از دیدگاه امام صادق علیه السالم

از دیدگاه امام صادق علیه السالم، آداب کسب و کار عبارت است از:
10- کسب حالل:

یکی از مهم ترین  آداب کسب و کار از دیدگاه امام صادق علیه السالم، داشتن کسب حالل 
ــمندی،  ــب و کار حالل از دیدگاه های مختلفی مانند ارزش ــت. از دیدگاه حضرت، کس اس
ــب و کار حرام مورد توجه قرار گرفته  ــروط و اثرات مثبت آن و همچنین پیامدهای کس ش
ــاره  ــت. اما به دلیل فراتر بودن این مطالب با هدف پژوهش، صرفًا این موارد مورد اش اس

قرار می گیرد: 
- ارزش کسب و کار

1 - وسائل الشیعه، ج12، ص 4 و5
2 - اصول کافی، باب من ال تستجاب دعوته، حدیث 2

3 - وسایل الشیعه، ج 12، حدیث 1و4و9
4 - اصول کافی ج5،  ص 452
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- کسب لقمه حالل از جنگ تن به تن هم سخت تر است1.
- شرط کسب حالل

کسی که میخواهد تجارت کند، باید شناختی در دینش داشته باشد تا حالل را از حرام باز 
شناسد و کسی که شناخت دینی ندارد و به احکام تجارت ناآشناست ولی تجارت میکند، 

خود را در شبهات افکنده است.2 
- آثار کسب حالل

ــالم می فرماید: به دنبال روزی حالل رفتن را رها نکن،  - تقویت دین:  امام صادق علیه الس
زیرا این در تقویت دینت مؤثر است3. 

ــوش دارد که دعایش  ــالم فرمودند هرکه خ ــدن دعا: امام صادق علیه الس ــتجاب ش - مس
مستجاب شود، باید کسب خود را حالل گرداند.4

- آثار سوء کسب حرام
ــی که مالی را از راه غیر مشروع به  ــالم فرمود: کس - بی برکتی اموال:  امام صادق علیه الس
دست آورد، ساختمان و آب و گل بر او مسلط می شود )تا مال او را تلف کند(، یعنی مال 
و عمر خود را در آب و گلی مصرف می کند که نه برای دنیا نفعی دارد و نه برای آخرتش. 

گویا این قطعه از زمین مأمور بوده تا مال او را ببلعد.5
ــود درآمد حرام در فرزندان اثر  ــالم فرم ــر نامطلوب بر فرزندان:  امام صادق علیه الس - تأثی

)نامطلوب( می گذارد )و هدایت آن ها را دچار مشکل می کند6.
11-رعایت حقوق کارگر و کارفرما:

ــالم فرمودند: پست ترین گناهان سه چیز است، بدون جهت کشتن  - امام صادق علیه الس
حیوانات، خوداری کردن از دادن مهر همسر و کسی که مزد کارگرش را ندهد7.

- شعیب می گوید: گروهی را اجیر کردیم که تا هنگام عصر در باغ امام صادق علیه السالم 
کار کنند. همین که کارشان تمام شد آن حضرت فرمود: مزد آنان را قبل از آن  که عرقشان 

خشک شود، بپرداز.8
- هر کس کارگري را به کار گیرد و او را از شرکت در نماز جمعه )یا جماعت( باز دارد، 

1- اصول کافی ج5 ص161
2 - آثار الصادقین، ج4، ص 184

3 - بحاراالنوار، ج71، ص128 و 137
4 - بحاراالنوار ج 93، ص 373
5 - سفینة البحار،  ج1، ص298
6 - وسائل الشیعه، ج12، ص53

7 - مکارم األخالق، ص 237
8 - اصول کافی، ج 2، ص 289
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گناهش را به عهده گرفته است و اگر او را باز ندارد، در اجر او شریک است1
12- مکان انجام کار:

ــت دارد سفر به  ــیار دوس ــالم فرمودند: خداوند تبارک و تعالی، بس - امام صادق علیه الس
غربت را برای جستجوی رزق و روزی.2  

- امام صادق علیه السالم فرمودند: در طلب روزی به سفر برو تا رزقت فراوان شود3.
- امام صادق علیه السالم فرمودند: ای هشام،  اگر در خط مقدم جبهه، درگیری شروع شد، 

باز هم کار کردن و طلب روزی را در آن روز ترک نکن4.
-زمان انجام کار:

ــرگاه نماز صبح گزاردید  ــالم می فرمایند: جدیت و تالش کنید، ه ــام صادق علیه الس -  ام
ــدای بزرگ روزیتان دهد و در  ــب کنید تا خ ــان در پی روزی روید و حالل کس صبحگاه

کسب آن یاریتان رساند 5.
ــالم مرا دید که دیر به بازار در محل کار  - معلی  بن خنیس می گوید: امام صادق علیه الس
خود می روم فرمود: صبح زود بطرف عزت و بزرگی یعنی کسب و کار خود بیرون برو6.

ــید که این امر، )کنایه از  ــام صادق)ع( می فرماید: اگر گمان بردی، یا خبری به تو رس - ام
ــتجو برای تالش روزی  ــود؛ به هیچ وجه جس قیامت و یا ظهور امام زمان( فردا واقع می ش

را ترک نکن و اگر می توانی سربار دیگران نباشی چنین کن7. 
13- کار همراه با عبادت:

ــتد آنان را از یاد  ــوره نور آیه 17 »مردانی که تجارت و داد و س - امام صادق)ع( ذیل س
ــه بودند که  ــب و پیش خداوند غافل نمی کند«.8 فرموند: اینان همان بازاریان و صاحبان کس
هنگام نماز، کسب و کار را تعطیل کرده و به سوی نماز اول وقت می شتافتند و قطعًا چنین 
ــبی ندارند و اول وقت  ــان بیش از کسانی است که تجارت و کس ــانی، اجر و پاداشش کس

سراغ نماز می روند.9
14- رعایت اعتدال:

1 - وسائل الشیعه، ج 15، ص 105
2 - اصول کافی، ج 5، ص 521

3 -  وسالئل الشیعه،  ج14، ص77
4 -  کافی، ج5، ص78

5 -  اصول کافی، ج 5، ص 79
6 -  وسائل الشیعه، ج 12

7 - اصول کافی، ج2، ص 231
ِ ...« )نور، 37( 8 - »رَِجاٌل اَل تُْلهِیهِْم تَِجاَرٌة َواَل بَیٌْع َعْن ذِْکِر اهللَّ

9 -  وسائل الشیعه، ج 17، ص 14و15
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ــتر از عمل  ــب معاش باید بیش ــالم فرمودند: تالش تو در راه کس ــام صادق علیه الس - ام
ــتی حق کار را ضایع کرده است( و کمتر از کار حریص باشد  ــامحه گر )که بر اثر سس مس
)که به زیاده روی و افراط گرائیده است(، حریص و فرومایه ای که به دنیای خویش دلگرم 

و مسرور است و به آن اطمینان پیدا کرده.1
ــالش بیش از حّد بپرهیز و نیز از  ــالم فرمودند: از افراط در کار و ت ــام صادق علیه الس - ام
ــامحه کاری اجتناب نما، که این دو کلید تمام بدی ها و بدبختی ها است، زیرا  سستی و مس
افراد مسامحه کار حق کار را ادا نمی کنند و )کار را آن طور که باید انجام نمی دهند( و افراد 

زیاده رو، در مرز حّق، توقّف نمی نمایند و از حد آن تجاوز می کنند2.
15- چند شغله نبودن:

ــی که توان و همتش را در یک  ــر یسار، کس ــالم فرمود: اي فضیل پس امام صادق علیه الس
ــغل به کار گیرد، خداوند در آن کار یاریاش میکند و هرکس توان و همتش را در چند  ش

شغل به کار گیرد، خداوند او را رها خواهد کرد.3
16- تالش کردن:

ــوره طالق )هرکس از خدا پروا کند  ــالم می فرمایند: چون آیه 2 و 3 س امام صادق علیه اس
ــابش را نمی کند به او روزی  ــد و از جایی که حس ــدنی قرار می ده ــرای او راه بیرون ش ب
ــول خدا )ص( با برداشتی نادرست از آیه،  ــاند(4 فرود آمد، گروهی از اصحاب رس می رس
ــید آن  ــیده، به عبادت و دعا پرداختند. چون این خبر به پیامبر)ص( رس ــت کش از کار دس
حضرت فرمود: من دشمن دارم کسی را که دهانش را به دعا بگشاید و بگوید: روزیم ده؛ 

ولی کار و کسب را رها کند5.
17- قانع بودن:

امام صادق علیه السالم می فرمایند: در قوم موسی علیه السالم مرد فقیری بود که همسرش 
ــته باشند. )و او به  ــب و درآمدی برود تا زندگی بهتری داش اصرار می کرد که به دنبال کس
ــن  که یک روز از روی اخالص  ــرف که روی می آورد، نتیجه ای نمی گرفت(،  تا ای ــر ط ه
ــیدند: آیا دو درهم حالل  ــت. در خواب دید که از او پرس ــد متعال کمک خواس از خداون
می خواهی یا دو هزار درهم حرام؟ گفت: دو درهم حالل مرا کفایت می کند. گفتند: در زیر 
ــت. از خواب بیدار شد و آن را برداشت. با یک  ــرت دو درهم حالل قرار داده شده اس س

1 - مجموعه ورام، ج 1، ص 13
2 - وسائل الشیعه، ج 4، ص 105

3- اصول کافی، ج2، ص246/ بحار، ج67، 151
4 - » وَمن یَتَِّق اهللَ یَجَعل لَُه َمخَرجًا« )طالق/2(  و »یَرُزقُه مِن َحیُث ال یَحتَِسُب« )طالق/ 3(

5 - بحار االنوار، ج 22، ص 131
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درهم آن یک ماهی خرید و به سوی منزل آمد. همسرش از کار او ناخرسند بود و از روی 
مالمت سوگند خورد که به آن دست نمی زند. مرد خود ماهی را آماده پختن کرد. ناگاه دو 

دانه »ُدّر« در شکم ماهی یافت. آن ها را به چهل هزار درهم فروخت1.
18- ماهر بودن، امانت دار بودن و جلب نظر سرپرست:

امام صادق علیه السالم فرمود: هر صنعت گری ناگزیر باید از سه خصوصیت بهره مند باشد، 
تا کسب و کارش رواج یابد: در کار خود ماهر باشد،  امانت را در کار رعایت کند، و نظر 

کسی را که کاری به او سپرده است جلب نماید.2

روش شناسی
در این قسمت، جامعه، نمونه، حجم نمونه، روش نمونه گیري، ابزار و روش پژوهش ارائه 

شده است:
جامعه، نمونه، حجم نمونه و روش نمونه  گیري 

ــامل کلیه منابع نوشتاري نظري و تجربي موجود در پایگاهه  جامعه آماري این پژوهش ش
ــرار گرفت. از نظر روش  ــتجو ق ــي3 حوره نت4 بود که تمام این جامعه مورد جس اطالعات
ــه به عنوان نمونه  ــد چون کل جامع ــتفاده نش نمونه گیري از روش نمونه گیري خاصي اس
ــتاري نیز در این پایگاه  اطالعاتي، موارد  ــي به منابع نوش انتخاب گردید. به منظور دسترس
ــب و کار، بیکار،  ــالم، کس زیر لحاظ گردید: 1( کلیدواژه: وجود واژه امام صادق علیه الس
شغل، کار و کوشش، در کلیدواژه ها یا عنوان و حتی متن 2( نوع پژوهش: مقاله، همایش، 
ــتم آذرماه 1392  ــخنرانی و روزنامه  3( تاریخ: تا بیس گفتگو و مصاحبه، خبر و گزارش، س

4( زبان: فارسي. 

ابزار 
ــت که اطالعات حاصل از  ــي اس بهترین روش جمع آوري اطالعات در هر پژوهش، روش
آن ها در پاسخ گویي به پرسش هاي پژوهش و تحقق اهداف مطالعه بهترین کارکرد را داشته 
باشد )حریري، 1385(. با توجه به این که هدف این پژوهش، شناسایي احادیث مرتبط با 
ــندکاوي یا استفاده از پیشینه ها به عنوان ابزار  ــالم بود، س کار از دیدگاه امام صادق علیه الس

این پژوهش محسوب گردید.
1 - وسائل الشیعه،  ج17، ص360

2 - بحاراالنوار، ج 78، ص236
database- 3

Hawzah.net- 4
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روش پژوهش
ــت انتخاب روش تحلیل  ــد. عل ــتفاده ش به منظور تدوین الگو از روش تحلیل محتوا1 اس
ــگران را قادر مي ساخت تا مقادیر زیادي از اطالعات  محتوا این بود که این روش، پژوهش
ــایي و مورد تحلیل قرار دهد. در این روش،  ــي و ویژگي هاي آن ها را شناس متني را بررس
پژوهشگران ابتدا متن مورد تحلیل را تعیین، سپس به استخراج مفاهیم یا احادیث موردنظر 
ــتخراج مفاهیم از طریق رمزگذاري2  ــود در آن متن پرداختند. این اس ــا هدف پژوهش خ ب
ــباهت ها،  ــاس ش ــپس مفاهیم بر اس )اختصاص عدد یا رمز به هر مفهوم( انجام گردید. س
طبقه بندي یا مقوله بندي شد. این رمزگذاري و مقوله بندي در حین استخراج مفاهیم انجام 
شد. سپس پژوهشگران بر اساس هدف پژوهش، مفاهیم یا مقوله ها را با استفاده از وجود 

یا عدم وجود مورد بررسي قرار دادند )محمدي مهر،  1387(. 

یافته ها
ــاس دیدگاه امام صادق علیه السالم، در  ــالمی بر اس تدوین الگوی کیفیت زندگی کاری اس

چهار مرحله به شرح ذیل انجام گرفت )شکل 1(
شکل 1- مراحل تدوین الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی بر اساس دیدگاه امام صادق 

علیه السالم

content analysis -1
coding -2
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مرحله اول:
ــام صادق  ــه احادیث ام ــتخراج و مطالع ــایی، اس ــگران به شناس ــه پژوهش ــن مرحل  در ای
ــود،  ــت ب ــوزه ن ــی ح ــگاه اطالعات ــه در پای ــب و کار ک ــه کس ــالم در زمین  علیه الس

پرداختند. 

مرحله دوم:
از ــک  ی ــر  ه ــث،  حدی ــر  ه ــوای  محت ــتراک  اش ــاس  اس ــر  ب ــگران  پژوهش ــپس   س
ــترک دارند: 1 ــث را طبقه بندي نمودند. برای مثال دو حدیث زیر یک مضمون مش   احادی

ــیار دوست دارد سفر به  ــالم فرمودند: خداوند تبارک و تعالی، بس  -  امام صادق علیه الس
ــالم فرمودند: در طلب  ــتجوی رزق و روزی.1  2- امام صادق علیه الس غربت را برای جس
ــود2. براي پایایي نیز، مجدداً هر مفهوم، به صورت  ــفر برو تا رزقت فراوان ش  روزی به س
ــت و در مواردي  ــرار گرف ــدي مجدد ق ــورد طبقه بن ــص، م ــط فرد متخص ــتقل توس  مس
ــورت   ــق ص ــه تواف ــیدن ب ــراي رس ــتقل ب ــث مس ــد، بح ــاهده  ش ــالف مش ــه اخت  ک

گرفت.

مرحله سوم:
ــاس محتوای مشترک، طبقه بندی گردید. برای مثال مکان  در این مرحله موضوعات بر اس

انجام کار و زمان انجام کار به عنوان یک طبقه قرار گرفتند.

مرحله چهارم:
ــر موضوع با توجه به محتوای آن نامگذاری گردید. برای مثال، مکان  ــن مرحله ه در آخری
ــوان یک طبقه با عنوان آداب  ــان انجام کار به عنوان دو موضوع تحت عن ــام کار و زم انج

کسب و کار قرار گرفتند.
ــالمی از  ــکل 2 نیز الگوی کیفیت زندگی کاری اس ــاس ش با توجه به مراحل فوق، بر اس
ــالم حاوی پنج بخش به نام های ارزش و اهمیت کسب  و کار،  دیدگاه امام صادق علیه الس
انواع کسب و کار، فوایذ کسب کار، آثار سوء بیکاری و قوانین کسب و کار تدوین گردید 

که هر یک از این بخش ها دارای عناصری است.
شکل 2- الگوی کیفیت زندگی کاری اسالمی بر اساس دیدگاه امام صادق علیه السالم

1 - اصول کافی، ج 5، ص 521
2 -  وسالئل الشیعه،  ج14، ص77
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نتیجه گیری
ــالمی از دیدگاه امام صادق  ــن پژوهش با هدف تدوین الگوی کیفیت زندگی کاری اس ای
ــت، از نظر احادیث این  ــن منظور پایگاه اطالعاتي حوزه ن ــالم انجام گرفت. بدی علیه الس
ــپس احادیث براساس  ــتجو قرار گرفت و س ــب و کار، مورد جس بزرگوار در رابطه با کس
محتوا مورد طبقه بندی طبقه بندی گرفت و الگویي حاصل شد. بر اساس این الگو، کیفیت 
زندگی کاری اسالمی از دیدگاه امام صادق علیه السالم حاوی پنج بخش به نام های ارزش 
ــب و کار، فواید کسب و کار، آثار سوء بیکاری و آداب  ــب  و کار، انواع کس و اهمیت کس
کسب و کار گردید. بدین ترتیب بر اساس این الگو، افراد با اهمیت قائل شدن برای کسب 
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ــیره امامان(، انتخاب کسب حالل )مانند کشاورزی و یا تجارت( و  و کار )مانند نگاه به س
رعایت آداب کسب کار )مانند کسب همراه با عبادت(  نه تنها از مزایای کار خود بهره مند 
ــوند، بلکه از آثار سوء بیکاری و کسب حرام نیز دور می مانند. البته این الگو، طرحی  می ش
ــناختی راهی دراز در پیش  ــت متکامل، که هنوز چه از نظر محتوا و چه از نظر روش ش اس
ــود با مطالعه و بررسی کتب موثق و  ــنهاد می ش ــگران پیش ــایر پژوهش دارد. بنابراین به س
گرانبها مانند اصول کافی، بحار األنوار، تحف العقول، وسائل الشیعه، میزان الحکمه و غیره به 
ــالمی را در سیره و گفتار گرانبهای ائمه  صورت کامل تری الگوی کیفیت زندگی کاری اس

تدوین نمایند.

منابع
قرآن مجید

احسانبخش،  ص. )1374(. آثار الصادقین. رشت:  ستاد برگزاري نماز جمعه.
ــالم. مبلغان،  ــه های اقتصادی امام صادق علیه الس پاک نیا، ع. ک. )1383(. گذری بر اندیش

.58 -72 ،53
ــعبه. )1363(. تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری،  قم:  ــین بن ش حرانی، علی بن حس

موسسه انتشارات اسالمی.
ــالمي-  ــگاه آزاد اس ــري، ن. )1385(. اصول و روش هاي پژوهش کیفي. تهران: دانش حری

واحد علوم و تحقیقات.
ــنهادات در سازمان )از  ــت، ح. )1387(. نظام پیش خنیفر، ح.، زراعی متین، ح.، و خداپرس

نظریه تا کاربرد(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ــی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیت زندگی  ضیایی بیگدلی، م. ت. )1388(. بررس
کاری کارگران کارخانه های صنعتی )مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی(. جامعه شناسی 

کاربردی، 21 )1(، 105-122.
طبرسی، حسن بن فضل. )1370(. مکارم األخالق. قم: شریف رضی.

ــری، م.، عبدالعلی پور، ق.، و قبادی، ع. )1390(. نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد  قمص
سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 6 )2(، 193- 

.177
قمی، عباس. )1363(. سفینه البحار غنی. تهران. فراهانی. کتابخانه سینایی.

ــق: علیاکبر غفاری، تهران:  ــحاق، )1365(. الکافی. تحقی ــی، محمد بن یعقوب بن اس کلین
دارالکتب االسالمیه.
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مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی. )1404 ق(. بحاراالنوار. بیروت:  مؤسسه الوفاء.
ــي تحقیق(. تهران: گنجینه  ــر، غ. )1377(. روش تحلیل محتوا )راهنماي عمل محمدي مه

علوم انساني- دانش نگار.
ــازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و غالمرضا  مورهد، گ.، و گریفین، ر. )1374(. رفتار س

معمارزاده. تهران: انتشارات مروارید.
ــالم. ترجمه  ــه ورام: آداب و اخالق در اس ــی. )1369(. مجموع ــن عیس ــعود ب ورام، مس

محمدرضا عطایی. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسالمی.
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شیوه های گسترش دانش از منظر امام صادق )ع (
1-رضا خلیلی1 ، مصطفی نجاران2، رضا اسماعیلی3

چکیده:
ــیان  ــطه درگیریهای حکومتی بنی امویان وعباس ــات امام جعفر صادق )ع( بواس دوران حی
ــار وتدابیر امنیتی حاکم برزندگی امامان کاسته شد  ــت که اندکی از فش ازجمله دورانی اس
ــاگردان زیادی پرداخت که  ــتفاده از این فرصت به تعلیم وتربیت ش وامام صادق )ع( با اس
ــالمی وراویان حدیث از جمله شاگردان اوبه حساب می  بسیاری ازعلماء ودانشمندان اس

آیند. 
ــعی برآن است که با توجه به داده های تاریخی ومستندات موجود با روش  دراین مقاله س
ــیوه  ــود که امام صادق )ع( به چه ش ــخ داده ش ــش پاس تحلیلی وکتابخانه ای به این پرس
ــاگردان زیادی که هرکدام سرمنشاء علوم اسالمی  ــالمی وتربیت ش ــار علوم اس ای به انتش

وعصرزرین تمدن اسالمی بودند همت می گماشت .
ــبت به تعلیم  ــه امام )ع( ازهمه روش های ممکن نس ــان می دهد ک ــای موجود نش داده ه

وتربیت شاگردان اقدام می نمود. 
واژه های کلیدی :زندگی فردی امام صادق  )ع(  ، حیات فرهنگی   امام صادق )ع(، شیوه 

دانش گستری امام صادق )ع (

1.پژوهشگروکارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی
2.پژوهشگر ودانشجوی دکترای تاریخ اسالم 

3.پژوهشگر واستادیار دانشگاه آزاد خوراسگان 
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مقدمه:
ــالم  ــکوفاترین روزگار علمی تاریخ اس ــاله امام صادق )ع( یکی ازش دوران امامت  34 س
ــیان آغاز شد .درگیری این  ــت . دراین دوران افول بنی امیه وظهور عبا س ــلمانان اس ومس
ــیع را  ــمندی رادراختیار امام صادق )ع( نهاد تا نهضت علمی تش دو خاندان فرصت  ارزش

گسترش دهد وبه آماده سازی شیعیان آگاه بپردازد.
ــیعه توسط امام باقر )ع(  ــتر نهضت علمی ش ــید  بس زمانیکه امام صادق )ع( به امامت رس
ــان پی ریزی کرده بودند نهضت علمی  ــده بود وآن حضرت برطریقی که پدرانش فراهم ش
خود را بنا  نمود بطوریکه جوابگوی اشکاالت وپرسش های مسیحیان ، یهودیان ، دهریان 

ومانویان بود. 
ــا را فرا گرفت وعلم  ــوی وروحانی جعفر ابن محمد )ع( همه ج ــی ونفوذ معن آوازه علم
ــکوفا شد . ایشان فقه اَهل البیت را تدوین نمود  ــیر وقرائت ش حدیث ، کالم ، تاریخ ، تفس
وبسیاری از ابواب فقه واحکام فقهی شیعه را بنیان نهاد ازهمین روی فقه شیعه امامی را فقه 
جعفری می گویند. مقام علمی امام صادق )ع( چنان بود که بسیاری ازدانشمندان ومحدثان 

بزرگ اهل سنت به محضر ایشان آمدند وبه جمع آوری حدیث می پرداختند .
ــکام ، عقاید  ــترش علم وتبلیغ اح ــیوه های مختلف ومؤثری رادرگس ــام صادق )ع( ش ام
ــت که ازآن جمله می توان به پی ریزی نهضت آموزش  ــلمانان بکاربس وتعلیم وتربیت مس
وپژوهش درمدینه منوره که درآن تمامی فرق و مذاهب ازسراسر جهان اسالم بویژه کوفه 
ــکیل حلقه فتوی درمسجد  ــغول بودند نام برد همچنین تش به آموزش وتألیف وتحقیق مش
ــراد دهری ، مانوی  ــای علمی ومناظره با اف ــگری ، گفتگوه ــی وتقویت روحیه پرسش النب
ــتوار درعلم وتقوی  ــنت وباالخره تربیت شاگردان دانش پژوه واس ــای فرق اهل س ورؤس
ــهمگین فرهنگی ایستادگی کنند وشبهات را پاسخ گویند  بطوریکه بتوانند دربرابرامواج س

ازشیوه های آنحضرت درگسترش دانش قرآن ومکتب اهل می باشد. 

نگاهی به زندگی امام ششم )ع(:
ــر امام محمد باقر )ع( درروز هفدهم  ــم جعفر بن محمد صادق )ع( بزرگترین پس امام شش
ــود ودر ماه شوال سال  ــال 83 وبه قولی 80 درمدینه منوره دیده به جهان گش ربیع االول س
ــن 65 یا 68 سالگی طبق روایات شیعه به تحریک منصور خلیفه عباسی مسموم  148 درس
ــن مجتبی )ع( به  ــتان بقیع درکنار پدر ، جد و عمویش امام حس ــهید گردید ودرقبرس وش
خاک سپرده شد ومدت امامت آن حضرت )34 ( سال بوده است  . )شیخ مفید ، ص54 (.

امام صادق )ع( دوران نوجوانی و جوانی خود را تحت تربیت امام زین العابدین )ع( وامام 
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محمد باقر)ع( سپری نمودوپس از شهادت پدر بزرگوارش زعامت و سرپرستی شیعیان را 
دردست گرفت . دوران امامت اوطوالنی تر از هر امام دیگری است. آن حضرت درمّدت 
ــی معاصر بوده وخلفایی که بین تاریخ  ــش زمامدار خودکامه اموی وعباس عمر خود با ش

والدت ووفات آن حضرت بودند بدین شرح است. 
ــام بن عبدالملک 2- ولید بن یزیدبن عبدالملک 3- یزیدبن عبدالملک 4- مروان  1- هش

بن محمد حمار 5- ابوالعباس سفاح 6- ابوجعفر منصور
ــه بنی عباس زمینه  ــی ازانتقال قدرت ازبنی امیه ب ــات ودرگیری های ناش ــوادث واتفاق ح
ــاله امامت خویش با نشرحقایق  ــبی را بدست داد که امام باقر)ع( دردوران بیست س مناس
ــالمی ومعارف اهل بیت )ع( زمینه ومحیط مناسب تری را برای امام صادق )ع( پدیدار  اس
ــاگردان مکتب او ، مردم  ــار احادیث  امام  باقر )ع (  وتبلیغات ش نماید . زیرا  دراثرانتش
ــتر پی برده بودند . امام صادق  ــالمی وعلوم اهل بیت بیش به نیاز مندی خود به معارف اس
ــتفاده نمود وبه نشر تعالیم دینی خود پرداخت و شخصیت های علمی  )ع ( از فرصت اس
ــت ، از مجلس درس وحوزه  ــیاری درفنون مختلف تربیت نمود وچنانکه معروف اس بس
تعلیم امام ششم چهار هزار نفر محدث ودانشمند بیرون آمده است . )ابن شهر آشوب ،ج 
4 ص247(. احادیثی که  از صادقین )ع( مأثور است  ازمجموع احادیثی  که از پیامبر )ص( 
ــده بیشتراست )طباطبایی ، ص140 ( لذا اخبار شیعه امامیه غالبًا به  وده امام دیگر ضبط ش

امام محمد باقر)ع( وامام صادق )ع( به ویژه امام صادق )ع ( منتهی می شود.  
ــهای او رابنویسند ونوشته ها و  ــتور داده بود ، درس ــاگردان خود دس امام صادق )ع( به ش
ــه آن نیاز پیدا می کنند  » احتفظوا بکتبکم فانکم  ــای خود را حفظ کنند که درآینده ب کتابه
ــی گوید امام صادق )ع ( به من  ــون الیها »)کلینی ، ج 1 ، ص52 (.مفضل م ــوف تحتاج س
ــاز وچون مرگ تو فرا رسید آنها را  ــر س ــتانت منتش فرمود:بنویس وعلمت را درمیان دوس
ــوب می رسد که درآن هنگام جزبا  ــرانت ارث بگذار زیرا برای مردم زمان فتنه و آش به پس

کتاب انس نگیرند .
ابونعیم فهرست طوالنی از شاگردان وراویان امام جعفر صادق )ع( گرد آورده است که از 
ــته است .)ابو نعیم ، ج 1، ص193( ــلم بن حجاج مؤلف یکی از صحاح  س آن جمله مس
ــیخ ازتالمیذ آن امام به سر می بردند  ــته که تنها درمسجد کوفه نهصد تن ش ــی نوش نجاش
)نجاشی ، ج 7 ،ص13(. ازبزرگان وعلمای اهل سنت که افتخار شاگردی امام صادق )ع( 
را داشته اند می توان به ابوحنیفه ، مالک بن انس ، سفیان ثوری ، سفیان بن عینیه ، یحیی 
انصاری ، ابن جریح ، قحطان محمد بن اسحاق ، شعبه بن الحجاج وایوب سجستانی اشاره 

نمود. )احمد امین ،   ج 3 ، ص265 (.
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حیات فرهنگی امام صادق )ع(:
عصر امام صادق )ع( عصر جنبش فکری و فرهنگی بود. درآن زمان شور وشوق علمی بی 
سابقه ای درجامعه اسالمی بوجود آمد وعلوم مختلف ، اعم از علوم اسالمی همچون : علم 
قرائت قرآن ، تفسیر ، حدیث ، فقه  ، کالم وعلوم بشری همچون طب ، فلسفه ، ریاضیات 

وغیره رونق یافت وهر کس که متاع فکری داشت به بازار علم ودانش عرضه می کرد .
ــالم بدان  ــنگی علمی عجیبی بوجود آمده بود والزم می نمود که امام علیه الس بنا براین تش
پاسخ گوید . عواملی که موجب پیدایش این جنبش علمی شده بود به این ترتیب است :

1-آزادی وحریت فکر وعقیده دراسالم ، البته عباسیان دراین آزادی فکر تأثیر داشتند ولی 
ریشه اصلی این آزادی درتعالیم اسالم بود واگر عباسیان هم می خواستند مانع شوند نمی 

توانستند.
2- محیط آن روز اسالم ، محیطی کامالً  مذهبی بود ومردم تحت تأثیر انگیزه های مذهبی 
قرارداشتند ، تشویق های پیامبر اسالم )ص( به کسب علم وتشویق ها ودعوت های قرآن 

به علم وتعلم وتفکر عامل اساسی این نهضت واین شوروشوق بود. 
3- اقوام ومللی که اسالم را پذیرفتند نوعًا دارای سابقه ی فکری وعلمی بودند وسرزمین 
ــمار می رفتند واین افراد به منظور  ــوریه ازمراکز تمدن آن روز به ش های ایران ، مصر وس

درک عمیق تعلیمات اسالم به تحقیق وجستجووتبادل نظر می پرداختند. 
ــتی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان مخصوصًا همزیستی با اهل  ــامح دینی و همزیس 4-  تس
ــتند . درآن زمان  ــاب را تحمل می کردند واین را برخالف اصول دینی خود نمی دانس کت
ــمند وبا اطالع بودند . مسلمانان باآنان برخوردهای علمی داشتند  اهل کتاب ، مردمی دانش

واین ، خود بحث وبررسی ومناظره را بدنبال داشت . )مطهری ، ص 48 (.
ــرایط فرهنگی وفکری امام صادق )ع( موفق شد مفاهیم عقیدتی واحکام شریف  دراین ش
را منتشر سازد وآگاهی های علمی را پراکنده وتوده های عظیم دانشمندان را به منظور برپا 

داشتن آموزش وتعلیم مسلمانان جمع بندی نماید. 
ــالمی را گشود ومدینه النبی را مرکز  ــگاه اس امام صادق )ع( درعصرخود بزرگترین آموزش
ــگاه خود قرارداد ومسجد النبی )ص( را محل تدریس خویش نمود . به طوری که  آموزش
ــریف قریشی ، ص 140 ( . آن حضرت باب علم را   ــد. )ش همه فنون درآن تدریس می ش

درفلسفه ، علم کالم ، ریاضیات و شیمی گشود. 
ــالم درفلسفه وعلم کالم  ــام بن س ــام بن حکم وهش  مفضل بن عمرو ومؤمن الطاق ، هش
ــتند وجابربن حیان درریاضیات و شیمی وزراره بن اعین ، محمد بن مسلم ،  تخصص داش
جمیل بن دراج ، حمر ابن اعین ،ابابصیر وعبدا... بن سنان درفقه واصول وتفسیر متخصص 
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بودند.
امام صادق )ع( برای علم اصول وفقه قواعدی وضع فرمود تا شاگردان خویش را با قوه ی 
ــتنباط احکام شرعی آشنا وتربیت کنند . از جمله قواعد اصولی که امام بنا نهاد  اجتهاد واس
ــت که این دو قاعده نقش بنیادین وزیرین دراستخراج  ــتصحاب اس ، قاعده ی برائت و اس
ــرعی دارند وهمچنین از قواعد فقهی بنا شده توسط ایشان قاعده فراغ ، تجاوز ،  احکام ش
ــدا...، ج 3،  ص 170 (. هدف امام صادق )ع ( ازابداع این  ــت . )حیدر، اس ید وضمان اس

روش های بنیادین درعلوم اسالمی را می توان دراین موارد بیان نمود.
ــریع وقانون گذاری اسالمی قواعدی استوار وسقیم بنانهد ونیز برای عقاید  الف : برای تش
ــالم را  ــتمرار وبقای اس ــالمی مرکزی نیرومند وتوانمند ایجاد نمود ، تا اس ــادات اس واعتق

درمیان امواج گوناگون ومهاجم بیگانه تضمین نماید . 
ــالمی را اصالح نموده واحادیث جعلی وساختگی  ب: مفاهیم خطا درحوزه ی معارف اس

را مشخص فرمودند. 
ج : برای قطبیت و محوری بودن مفهوم امامت به عنوان خالفت و جانشینی الهی درروی 
ــن ودرمیان مردم از جنبه های علمی ، فرهنگی وفقهی تمرکز وتوضیح داده واز همین  زمی

طریق نیز امامت خویش را برهمگان فریضه و واجب گرداند.
شیوه های تعلیمی امام صادق )ع( برای نشر وگسترش علم :

الف: تفسیر واستناد به قرآن 
 امام صادق )ع( قرآن را منبعی می دانست که همه آگاهی های مورد نیاز بشردرآن وجود 

دارد.                                                     
مزارم نقل کرده امام صادق )ع( فرمود : خداوند متعال قرآن را تبیان هرچیز قرارداده است . 
به خدا سوگند ، خداوند هیچ چیزی را که بشربه آن نیاز دارد فرو نگذارده است . به حدی 
که هیچ بنده ای نمی تواند بگوید : ای کاش خدا این را درقرآن نازل کرده بود چون خدا 

آن را نازل کرده است . )کلینی ،ج  1 ص  59(.
ــی ء حتی و  عن ابی عبدا... )ع( :ُ ُُُ  قال : اِن اهلل تبارک وتعالی انزل فی القرآن تبیان کل ش
ــیئًا یحتاج الیه العباد حتی یستطیع عبد یقول لوکان هذا انزل فی القرآن اال  اهلل ماترک اهلل ش

وقد انزله اهلل فیه، ،.
ب : نقل حدیث از پیامبر )ص( وائمه پیشین 

امام صادق )ع( که علم پیامبر )ص( رادرسینه داشت .ازپیامبر )ص( بسیار روایت می کرد، 
ــطه امام صادق )ع( درموضوعات  تنها در کافی بیش از پانصد حدیث از پیامبر )ص( بواس
ــت حدیث از امیرالمؤمنین )ع( به  ــده است همچنین بیش ازدویست وبیس مختلف نقل ش
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نقل ازآن حضرت آمده است . 
ج : بیان احکام ومعارف اسالمی 

امام صادق )ع ( برای راویان اهل سنت به عنوان راوی موثق مطرح بود . بدین جهت آنان 
ــپردند اما زمانی که آن  وقتی امام )ع( از پیامبر )ص( حدیثی را نقل  می کرد بخاطر می س
ــخن می گفت ، از کنار آن می گذشتند .برخالف شیعیان که قول ونقل  حضرت از خود س
آن حضرت را حّجت  می دانستند وتمام اقوال و افعال آن حضرت را مکتوب یا از برمی 
کردند ، بدین جهت است که اکثر معارف شیعه اعم از فقه واعتقادات واخالقیات از زبان 

صادقین )ع( به خصوص امام صادق )ع( است.
ــد حدیث  از امام صادق  )ع(  با عبارت  ــا درکافی ، بیش از پنج هزار ونهص ــن رو تنه ازای
ــیخ صدوق  ــن ال یحضره الفقیه  ش ــبت  در م ــت . این  نس ــیده اس ــن ابی عبدا... رس »ع
ــتصد  ــتبصار هزاروهش ــصت ونه ، دراس ــود ، درتهذیب چهارهزاروهشتصدوش ،  هزارون
ــت  حدود دوازده هزارحدیث  ــیعه که جامع احادیث اس ــتاد وچهار ودروسائل الش وهش
ــام باقر )ع(  ــت . درحالی که احادیث ام ــده اس ــارت فوق ازامام صادق )ع( نقل ش ــا عب ب
ــه هزارودویست  ــائل تنها به س ــترین حدیث را دارد دروس که بعد از امام صادق )ع( بیش
ــت که با تعابیری دیگر همچون »عن  ــد . این غیراز احادیثی اس وپنجاه ونه حدیث می رس
ــی ،ج 1 ص59 (                                                                                             ــت . )کلین ــی  عبدا... وقال الصادق آمده اس ــد » وقال اب ــن محم جعفرب
بی جا نیست که حسن بن عمر رشاء می گوید درمسجد جامع کوفه نهصد  شیخ را دیدم 

که می گفتند : قال جعفر بن محمد )نجاشی ص 40(
د: پرسش و پاسخ 

ــاگردان روش پرسش  ــوی امام صادق )ع( به ش یکی از روش های آموزش  معارف از س
ــأله ای را می پرسید  ــخ بود . دراین روش ، اصحاب حضرت از امام صادق )ع( مس و پاس
ــام صادق )ع( با  ــؤال ازام ــواب می داد . درکتاب کافی چهارصد وده بار س ــرت ج وحض
عبارت »سالته عن »  آمده است . دروسائل الشیعه با همان عبارت نهصد بار آمده است . 

ه: مناظره 
ــوی امام صادق )ع( مناظره با علما و  ــالمی از س ــترش علوم اس ــیوه های گس یکی از ش
ــالم  ــمندان ،ادیان وفرقه ها بود.هرچند دراین مناظرها هدف اصلی اثبات حقانیت اس دانش
ــالمی  ــترش علوم بویژه علوم اس ــود . اما درنهایت به گس ــال دالیل خصم ب ــیع وابط وتش

منجرشد بخصوص که دراین مناظره ها از علوم مختلف استفاده می شد. 
ــرای اثبات خدا  ،گاه از  ــتند ب ــی که امام صادق )ع( با زندیق ها ووملحدان داش درمناظرات
برهان علت ومعلول وگاه ازبرهان نظم وزمانی ازبرهان تمانع  یا حدوث وقدم استفاده شده 
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است . )طبرسی ، ج 2 ص 352 ( .
ــریح می کردکه طرف مبهوت می شد . با هرکس  آن حضرت موجودات عالم را چنان تش
مطابق دانش خودش وبا توجه به تخصص طرف به استدالل واقامه برهان می پرداخت . 
ــیدآن حضرت با  ــلط به علم نجوم بود ، خدمت حضرت رس روزی مردمی از یمن که مس

دانش خودش اورا مغلوب ساخت .)10(    
روزی ابو حنیفه همراه با ابن ابی لیلی خدمت حضرت رسیدند . حضرت به ابو حنیفه که 
با قیاس فتوا می داد ، فرمود : آیا می توانی آنچه را که درقسمت سرت قراردارد را قیاس 
ــت یک وسیله قرارداده که آن  ــم که دو پیه درآن اس کنی؟ آیا می دانی چرا خداوند درچش
ــت ؟ آیا می  ــا میدانی چرا خداوند درگوش ماده تلخی را قرارداده اس ــور میکند ! آی را ش
ــرد نگه می دارد ؟ وآیا میدانی چرا دردهان   ــیله ای قرارداده که آنرا س دانی چرا دربینی وس
وسیله ای قرارداده که آن را شیرین نگه می دارد ؟ ابو حنیفه جواب داد :خیر . آنگاه )امام( 

بادرخواست ابن ابی لیلی آن را توضیح داد. )همان ص 360( .
ــم حج ودرمسجدالحرام تشکیل می دادند  ــیاری از مناظرات خویش رادرمراس امام )ع( بس
که این خود یکی از ظرافت های این رسالت مهم الهی است که  مبلغ باید اززمان ومکان 

بهترین  استفاده را بنماید. 
ــمندان فرق مختلف اسالمی وحتی غیراسالمی درمکه  ــم حج ، زمان جمع شدن دانش موس
ــد هزاران بیننده تحت تأثیر قرارمی  ــت رقیب منجرمی ش بود وبا یک مناظره که به شکس

گرفت . 
ــم حج امام )ع( ویاران ایشان از امنیت  خاص زمان  ــوی دیگردر زمان برگزاری مراس ازس

برگزاری مراسم ومنطقه حرم برخورداربودند واین امر به گستردگی کار کمک می کرد. 
شگردهایی که امام )ع( دراین مناظرات درجهت نشر دانش و علم آموزی انجام می دادند 
به اشکال مختلف بود که می توان به روشهایی مثل دعوت به توحید واثبات وجود خدا ، 
استدالل عقلی و منطقی ، ایجاد صورت های مختلف برای مدعای فرد ، هدایت تدریجی 
ــتدل ، باطل کردن مدعای فرد با استفاده  ــخ کوتاه ومس ازراه جدل ، خطا به و برهان  ، پاس
ــتناد به آیه قرآن  ــگر ، رد قیاس ورأی با اس ــن درجایگاه پرسش ــم ، قرارگرفت ازکالم خص

وحدیث ، محسوس نمودن امور معقول اشاره کرد.
مکان های تعلیم :

امام صادق )ع( برای تعلیم مکان خاصی نداشت ومانند امروز مرکز ومدرسه خاصی نداشت 
. اما از همه مراکز بزرگ وپرطمطراق پربرکت تربود . آن حضرت بیش از چهارهزارشاگرد 
ــه ومرکز تعلیمی خاص نداشت .تنها محمد بن مسلم  را پرورش داد درحالیکه هیچ مدرس
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گفته من شانزده هزارحدیث از ابی عبدا.. . )ع( پرسیدم . 
الف :منزل 

امام صادق )ع( بیشترمواقع درمنزل خود به تعلیم دانش جویان می پرداخت . ابوربیع شامی 
ــدم ، خانه آن حضرت پراز جمعیت بود بگونه ای  گفته : من وارد خانه امام صادق )ع( ش

که من جایی برای نشستن پیدا نکردم .)کلینی ، ج2 ص 637 (.
ــه من با امام صادق )ع( خداحافظی کردم وقتی  ــماعیل بن مهران از فردی  نقل کرده ک اس
ــأله ای را از حضرت نپرسیده ام . وقتی  ــیدم یادم آمد که مس به محلی به نام »اعوض » رس

برگشتم دیدم خانه مملو از جمعیت است . )فروخ صفار ص 334 ( .
ب:خیمه 

درایام حج که امام صادق )ع( درمکه به سر می بردند ، خیمه اش همواره مملو از جمعیت 
بود . مردم اشتیا ق داشتند به خدمت آن حضرت رسیده وازدانش بی کران جعفر بن محمد 

)ع( بهره مند شوند. 
بکیربن اعین گفته : دراولین حج خود وقتی به منا رسیدم ، سراغ خیمه امام صادق )ع( را 
گرفتم . وقتی وارد خیمه شدم دیدم جماعتی درآن نشسته اند به صورت تک تک افراد نگاه 
ــه های خیمه شلوغ است  ــم . دراین زمان دیدم یکی ازگوش می کردم تا حضرت را بشناس
ــید : آیا تو از آل اعینی ؟ عرض کردم  ــت وپرس . امام )ع( بادیدن من ، مرانزد خود خواس
ــتم . حضرت حال حمران برادرم راازمن پرسید که جواب دادم  آری من بکیربن اعین هس
ــرف نشده وبه شما سالم رساند . امام )ع( هم پاسخ سالم را با عبارت  :حمران به حج مش

» علیک وعلیه السالم » داد. )طوسی ، ص 179 (.
ج: مسجد

مسجد النبی )ص ( یکی ازمراکز ی بود که مردم از حضرت صادق )ع( استفاده می کردند. 
ــجدالنبی  ــن وابن ابی لیلی به مدینه رفتیم . وقتی درمس ــعید بن ابی الخصیب  گفته : م س
ــد . من نزد او رفتم ، من وابن ابی لیلی نزدش رفتیم،  بودیم ، که جعفر بن محمد وارد ش
ــید که من اورا معرفی  ــید .آنگاه ازابن ابی لیلی پرس حضرت ازاموال من وخانواده ام پرس

کردم .)طبرسی ، ج 2 ص 353 (.
ــایر ائمه )ع(  ــه امام )ع( به مانند س ــده می توان عنوان نمود ک ــه به مطالب یاد ش ــا توج ب
ــاد وراهنمایی وآموزش  ــد درامرتبلیغ وارش درهرمحل وهر زمانی که فرصت ایجاد می ش
ــطح دانش ومعلومات دانش  ــتاقان علم ومعرفت تالش می نمود وبنا برس یاران وسایرمش

پژوهان وطالبان علم معارف وعلوم رابرآنها عرضه می داشت .
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نتیجه گیری:
امام صادق )ع ( درطول 34 سال امامت طوالنی خود ابواب دانش را برروی شاگردان ودانشمندان 
اسالمی گشو د ومرجع دینی وعلمی شیعیان گردید. شکوفایی نهضت علمی امام )ع( ، طالبان 
ــاند بطوریکه  ــوی آن حضرت کش ــالم به ویژه کوفه به س ــر جهان اس علم و دانش را از سراس
ــید. ازمهمترین دالیل درخشش نهضت علمی  ــاگردان آن حضرت تا چهار هزارنفررس شمارش
امام صادق )ع( استفاده از فرصت مناسبی است که دراثراختالف ودرگیری بنی امیه وبنی عباس 
بدست آمد .آن حضرت دراین مدت توانست از شیوه های مختلفی بهره گیرد وعالوه برتربیت 
ــایر فرق ومذاهب را مجذوب خود سازد. با دقت درمتون اسالمی می توان  ــاگردان خود ، س ش
دریافت بیشترین موارد استناد به منابع معتبر دینی ازآن امام صادق )ع( است به عبارتی روایاتی 
که ازآن امام همام نقل شده آنقدر زیاد است که درتمامی رشته های علوم اسالمی همچون علم 

قرائت قرآن ، تفسیر ، حدیث ، فقه وکالم ، همچنین علوم بشری کاماًل مشهود است. 
امام صادق )ع( درگسترش علم ودانش از شیوه های گوناگون وبدیعی استفاده نمود تا شوروشوق 
علمی درجامعه اسالمی پدیدار گرددواستعداد طالبان علم واندیشه شکوفا شود ، لذا همه روشهای 
ممکن همانند پرسش وپاسخ ، مناظره وگفتگو با علمای سایر مذاهب وحتی مادیون رادرهمه 

مکانها بکار برد وستونی استوار از علوم اسالمی بنا نهاد.

منابع:
1-کلینی ، محمد بن یعقوب . )1388 (.االصول فی الکافی ، تحقیق علی اکبر غفاری ، تهران : 

دارالکتب االسالمی 
2- شیخ مفید ، ابن نعمان .)1413( . االرشاد فی معرفه حجج ا... علی العباد ، قم:مؤسسه آل البیت

3- ابونعیم اصفهانی احمد بن عبدا... )1378( .حلیه االولیاء ، بیروت : دارالکتاب العربی 
4- نجاشی ابوالعباس احمد بن علی ، )1413 (. رجال ، قم ، مؤسسه النشر االسالمی ، جلد هفتم 
5- یعقوبی ، احمد بن ابی یعقوب ،)1378( .تاریخ یعقوبی ، جلد دوم ، تهران : شرکت انتشارات 

علمی وفرهنگی  
6- ابن شهر آشوب و)1405 (.مناقب آل ابی طالب ، بیروت داراالضواء.

7- امین احمد ، )1358(. فجراالسالم ، ترجمه عباس خلیلی ، تهران : انتشارات اقبال 
8- طبرسی ، شیخ فضل بن حسن ، )بی تا( ، االحتجاج ، جلد2 .تحقیق محمد باقر الخرسان ، 

بیروت : دارالنعمان .
9- مطهری ، مرتضی .)1391( سیری درسیره ائمه اطهار )ع( ، تهران : انتشارات صدرا 
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تربیت دینی جوانان از منظر امام صادق)ع(
علیرضا درستکار خوراسگانی1

چکیده
ــل جوان اهمیت ویژه ای دارد . جوان  ــالم هدایت وتربیت نس درمکتب اهل بیت علیه الس
ــاس وعاطفی دارد .شیوه رفتاری امام صادق علیه السالم با جوانان  قلبی پاک وروحی حس
ــتورالعملهای آن حضرت ونحوه برخورد با آنان برای حل مشکالت ومعضالت این  و دس
ــجایای اخالقی جوانان توجه نموده واین  ــرعت پذیرش س ــر است .آن حضرت به س قش
چنین می فرماید: برتوباد به تربیت جوانان زیرا آنان زودتراز دیگران خوبی را می پذیرند1. 
ــت کرد که تربیت دینی همان  ــیر تربیتی آن حضرت می توان برداش همچنین با مطالعه س
پاک کردن غبارفراموشی از فطرت انسانی خود واز طرف دیگر پرورش استعدادهای نهفته 

برای کسب فضائل اخالقی است.
کلمات کلیدی: امام صادق علیه السالم ، جوان ، تربیت دینی 

1.کارشناس اصالح وتربیت – دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان – معاونت سما
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مقدمه:
ــته ای در  ــال امامت پربرکت خویش نقش شایس ــالم درمدت 34 س امام صادق علیه الس
ــترش فرهنگ حیاتبخش اسالم انجام داد ،رهنمودهای راهگشای آن حضرت درزمینه  گس
ــلوک فردی واجتماعی ،معاشرت با دیگران برخورد با نسل نو وجوان ،آموزه های  های س
علمی وتربیتی وده ها موضوع دگر زینت بخش صفحات زندگی آن حضرت برگ زرینی 
ــیعه می باشد. شیوه رفتاری امام  صادق علیه السالم با جوانان همچنین سخنان  درتاریخ ش
ــفا بخش   ــخه ش ــتورالعملهای آن حضرت برای جوانان وبرخورد با آنان بهترین نس ودس

وراهگشاست.
اهمیت تربیت دینی 

ــت از مجموعه اعمال عمدی وهدف دار، به منظور آموزش  مفهوم تربیت دینی عبارت اس
ــای معتبر یک دین به افراد دیگربه نحوی که آن  افراد در عمل ونظر به آن آموزه  ــزاره ه گ

ها متعهد وپای بند گردند)ساجدی 1384( 
بی توجهی به جایگاه دین درهرجامعه موجب ناتوانی آن جامعه از شکوفا شدن استعدادهای 
ــد درتربیت دینی آنچه اهمیت فوق العاده دارد شیوه  ــازنده در فرزندان خود خواهد ش س
ــد کرده ، بزرگ می شوند وهمچنین شیوه  ــت که نوجوانان وجوانان در آن رش زندگی اس
زندگی فرد مسلمان است که به عنوان هدف واقعی تعلیم وتربیت  مورد توجه قرا ر   می 
ــان نظر دارد وهم به  ــت دینی هم به جهان بینی ومبانی اعتقادی وباورهای انس ــرد. تربی گی
ــی ونظایر آنها متکی است. به عبارتی تربیت  ــهای اخالقی ، حقوقی و سیاس اصول وارزش
ــروکاردارد2. زمان امام  ــان س ــه و نظر خود و هم به اخالق و عمل انس دینی هم به اندیش
صادق  علیه السالم درحقیقت عصر طالیی دانش وترویج احکام وتربیت شاگردانی بود که 
هریک مشعل نورانی علم را به گوشه وکنار بردند ودرخودشناسی وخداشناسی مانند استاد 
ــالم توسط شاگردانش  ــیدند . امام صادق  علیه الس بزرگ وامام خود درهدایت مردم کوش
ــلمانان آموزش داده وازاین  ــتورالعملهای فردی ، اخالقی ، اجتماعی وتربیتی را به مس دس

رهگذر موفق گردیدکه مکتب اهل بیت را به جهان معرفی کند. 
ــالم از جمله عناصر مهم تربیت دینی در  ــاختن جوانان با علوم اهل بیت علیه الس ــنا س آش
ــت دینی معنا کنند  ــه زندگی خودرا برمدار تربی ــت . اگر جوانان  جامع ــیعه اس فرهنگ ش
ــعادت جامعه در همه ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تضمین می شود.  ــالمت وس س
همان گونه که حضرت علی علیه السالم می فرمایند: به کودکان خود ، آن مقدار از دانش 
مارا، که به حال آنان مفید است تعلیم دهید تا اندیشه مخالفان ومرجئه برآنان غالب نشود3.  
این بزرگ مربی اسالم  بار هاو بارها در سخنان خود به بیان این مهم پرداخته و آثار ونتایج 
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مثبت تربیت  وپی آمد های منفی بی توجهی به آن را بیان کرده اند. 
ــمی و عاطفی  ــد فراتراز تأمین نیازهای جس ــه تربیت دینی فرزن ــالم ب امام علی علیه الس
ــازنده به کماالت  ــه در پرتو تربیت س ــمرده اند ک ــی    ش ــه ای اله ــته وآن را عطی نگریس
ــانی خواهد رسید.4ایشان تربیت وادب آموزی را میراثی بی مانند تلقی کرده اند وثمره  انس
ــول تربیت دینی را پرورش فرزند صالح  وپی آمد بی توجهی به  امر خطیر تربیت  ومحص
ــته اند.5 نکته قابل توجه در خصوص تربیت دینی این  ــد یافتن فرزند ناصالح دانس را رش
است که شیوه های تربیت دینی باید هم جهت وهم سو با اندیشه ها وخواسته ها وسالیق 
جوان امروزی برنامه ریزی وسازماندهی شود.برخورد صحیح واصولی دراین دروان باعث 
می شود پایه های دینی و مبانی مذهبی با سرعت چشمگیری در اندیشه وقلب شکل گیرد 
ــیفته ارزشهای قدسی شود.6 متأسفانه واقعیت ها نشان می دهد که در جامعه ما  و جوان ش
دغدغه تظاهر به دین وجود دارد وتعداد متظاهران به دین ،به مراتب بیش تر از معتقدان به 
آن است .به دنبال آن که تربیت دینی ، صرفًا در فربه سازی کالبد،بدون توجه به سیرت و 
ــبب شده شاهد ناهنجاریهای فزاینده ای ازنظر هویت اسالمی جوانان باشیم.  باطن دین س
استاد مطهری در این باره گفته است که بد معرفی کردن دین ، ضعف منطق دینی در تبلیغ 
ــا نه ای که به نام دین صورت می پذیرد.اساس  ــت و کوتاه اندیش ــت های نادرس ، برداش
تمسخر واستهزاء آن را فراهم کرده ویکی از علل مهم دین گریزی وبی دینی است .تحمیل 
سلیقه های شخصی به نسل جوان در مورد طرز تلقی لباس پوشیدن ، آراستن خود،نشاط 
ــادابی ومنع روابط دوجنس در محیط های دانشگاهی از دالیل مهم دین گریزی مردم  و ش

به ویژه دانشجویان عزیز کشور بوده است.
مصداق ها تربیت دینی از منظر امام صادق علیه السالم

جوان و بصیرت دینی
ــت ،جوانان چون بصیرت و آگاهی از دین ندارند تحت تبلیغات  نا آگاهی آنان از دین اس
سوء قرار می گیرند .امام صادق  علیه السالم به بشیر فرمود: خیری نیست در آ ن گروه که 
تفقه در دین نمی کنند ای بشیر اگریکی از شما به مسائل دینی اش آشنا نباشد به دیگران 
محتاج می شود وزمانیکه به آنها نیازمند شد آنها ناخواسته اورادروادی گمراهی خود وارد 
ــمنان دین  ــوی دش ــازند.7دراین زمان که همه ابزارها وراه های انحراف فکری از س می س
ــد اگرآمادگی های الزم دینی را  ــت وجوانان با طوفانی از تهاجم فرهنگی مواجه ان مهیاس
ــفه های مختلف تسلیم می  ــند دربرابر شبهات والقائات فکری مکاتب و فلس ــته باش نداش
ــته  ــالم عنایت ویژه ای به بصیرت وبینش دینی جوانان داش ــوند .  امام صادق علیه الس ش
ــیعه برخورد کنم که در دین  ــان در این خصوص فرمودند: اگر به جوانی از جوانان ش ایش
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تفقه نکند او را تأدیب می کنم دراین زمان خانواده ، مراکز آموزشی ،مسئوالن ،همه وهمه 
ــت باید تمام تالش  ــت و مقامی که هس ــنگینی بردوش دارند وهرکس در هرپس وظیفه س
خودرا درجهت فراهم ساختن زمینه رشد دینی جوانان فراهم سازد. پدران ومادران وظیفه 
دارند تازمانی که فرزند آنان درجامعه وارد نشده است وبا افراد منحرف روبرو نگشته  دین 
ــت که خانواده ها باید یک الگوی عملی از خود  صحیح را به آنان بیاموزند . نکته اینجاس
به فرزندان خود نشان دهند وبه گفتار لفظی اکتفا نکنند وا ز سوی دیگر فرصت اندیشیدن 
ــته و بدون اجبار به آنان  ــان دهند و با برخود شایس و آزادی انتخاب را به جوانان خود نش

کمک کنند.
دانشگاه ها باید برنامه های فرهنگی را جزء مهم و اصلی برنامه های خو د قرار دهند و باید 
ــیتی را که در انتخاب استاد وکیفیت آموزش دانشگاه دارند درمسائل  همان دقت و حساس
ــوان وجوانان درمدارس  ــائل تربیتی نوج ــند . همچنین مس ــته باش فرهنگی واخالقی داش

ودانشگاه ها نباید به عنوان فوق برنامه مطرح وبرنامه برنامه ریزی شود.
ــگاه علمی خود درمدینه نه تنها دوستان و پیروان خود را  ــالم در دانش امام صادق علیه الس
تغذیه وآنان را دربرابر دشمنان فکری مسلح کرد ، دیگران را نیز درحد ظرفیت ولیاقتشان 
ــاخت .تبیین جایگاه واالی امامت ،تحریم همکاری با دستگاه خالفت و تبیین  بهره مند س
بی نصیبی خلفا از دانش  از مهم ترین سرفصلهای بصیرت آفرینی امام به شمار می روند. 
ــود، بلکه در موضوعات  بصیرت فقط در جنبه اموراعتقادی دین خالصه ومحدود نمی ش
ــی نیز حاصل می شود وهر مسلمان  بصیر درهمه زمینه  اخالقی تربیتی ، اجتماعی وسیاس
ــلمانی است که عالوه  ــت ، یعنی او مس ــالمی  بینا وآگاه اس ها وابعاد وتعالیم وقوانین اس
ــناخت دین وانجام خاص وظایف مذهبی زمانی که در جامعه  ــتن بصیرت برای ش بر،داش
حاضر می شود وبه فعالیتهای اجتماعی وسیاسی می پردازد به خوبی می داند چه جریانها 
ــند  ــند وآنان چگونه می اندیش واحزاب در حال ترویج افکار وتعقیب اهداف خود می باش

ورفتار وعملکرد ایشان چیست ودرکدام راه و مسیر قدم می نهند.8
ــان کرد که عالوه بر افزایش بصیرت دینی در جوانان، یکی از مهم  دراینجا باید خاطر نش
ــی وهمچنین خانواده ها آسیب شناسی تربیت دینی در جوانان  ترین وظیفه  مراکز آموزش
ــت. یعنی در واقع باید پرسید چرا آموزش های دینی به تربیت دینی نمی انجامد؟ چرا  اس
تبلیغات دینی به رفتارهای دینی ختم نمی شود؟ چرا»درون شد های دینی «            برون 
ــعور دینی نمی شود؟ چرا  ــعار های دینی باعث ش ــدهای دینی تولید نمی کنند؟ چرا ش ش
ــم  ــازی جوانان قرار نمی گیرد ؟ چرا برگزاری مراس الگوهای دینی در معرض همانند س
ــیرتی ودرونی شدن ارز  ــطح جامعه در پاره ای موارد موجب نیک س دینی ومذهبی در س
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ــهای دینی نمی شود؟ درتحقیقی که توسط آقایان امید علی حسین زاده وهاشم مشرفی  ش
ــالمی واحد اهر انجام شده بود مواری مانند 1- شبهات دینی 2- عدم  ــگاه آزاد اس دردانش
ــهل انگاری  ــان 3- ناکارآمدی کانونهای تربیت دینی 4- س ــکالت جوان درک نیازها ومش
ــیب زای تربیت  ــزو ماتیک و ریاکاری به عنوان عوامل آس ــور والدین 5- فضای ری وقص
ــتی خانواده ها ، دانشگاه ها  ــده بایس ــت آمده بود که با توجه به موارد ذکر ش دینی به دس
ــده ر ابه عنوان دغدغه های کاری خویش قراردهند وبا برنامه  ــایر نهادها عوامل یاد ش وس
های مناسب باعث از بین رفتن عوامل آسیب زا بپردازند)تحلیل عاملی عوامل آسیب زای 

تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 1390(
جوان وبرنامه زندگی 

امام صادق علیه السالم می فرمود: »خدا می داند که می توانم به بهترین صورت نان گندم 
ــت دارم خداوند مرا در حال برنامه ریزی صحیح زندگی  خانواده ام را تهیه کنم، اما دوس

ببیند . 9
ــالم اینگونه نکات به وفور  در روایات وارده از ائمه معصومین بویژه امام صادق علیه الس
ــاگردان خویش که غالبًا جوانان  ــان در برخورد با اصحاب و ش ــاهده می شود که ایش مش
مستعد شیعه بوده اند، سعی در تبیین راه درست زندگی و توصیه به اصالح رفتاری آن ها 

داشته اند که بهترین دلیل بر توجه خاص ایشان به نسل آینده ساز جوان است.
ــتن  ــیدن به اهداف در خانواده واجتماع نتیجه داش آرامش خیال، تحقق امنیت فردي و رس
ــت. برنامه ریزي این فرصت را در  ــخص و مدون براي رویدادهاي زندگي اس برنامه مش
ــرفت و ترقي را درخانواده و  ــان مي گذارد تا فرد با آرامش خاطر مراحل پیش اختیار انس

جامعه پیش ببرد.
ــت که موجب پویایي و حرکت در انسان ها و پیشرفت هر  ــمندترین منبعي اس زمان ارزش
ــیري که مي خواهند حرکت کنند، با شناخت کافي از اهداف و  ــود تا در مس جامعه مي ش

استفاده و برنامه ریزي صحیح از زمان مي توان افکاری نو ایجاد کرد.
ــت وهرکاری رابه موقع انجام می  ــالم  درزندگی برنامه ای منظم داش امام صادق علیه الس
داد چنانچه خود فرمود: بی حیا بی ایمان است و بی برنامه بی چیز10 مجلس درس ، بحث 
ــت  ــران مذاهب دیگر وقت معینی داش ــاگردان ،یاران و س ،مناظره و مذاکرات علمی با ش
ــز وقت خاص خودش را، آن حضرت  ــن به امور زندگی وکار در مزرعه وباغ نی وپرداخت
ــت که در  ــویق می کرد واز آنان می خواس ــب مال حالل تش یاران وپیروان خودرا به کس

کارخود کوشا باشند و خودرا از هرگونه تنبلی وکسالت دورکنند.
ــخص کردن  ــخن جوانان جویاو پویا هر گاه با مش ــجویان، دانش آموزان ودریک س دانش



373

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــخص  ــبه دقیق فرصتهای مفید بپردازند ومیزان آن را مش فعالیتهای روزانه خود ، به محاس
کنند تا برنامه ریزی منظم ومنسجمی طبق آن انجام دهند ، گام مهمی در زندگی اجتماعی 

، فرهنگی وحتی اقتصادی خویش برداشته اند واز سردرگمی جلوگیری کرده اند .
ــی از بازدهی عمر در هرروز وتصمیم جدی بر  ــی از تأثیر گذار ترین این روش ،آگاه یک
شکار لحظه ها  وبه کارگیری درست روزهاست ، تا با تشخیص نیازهای علمی و آموزشی 
ــرآورد ،حجم کار وفعالیت خویش را منظم  ــخص وبا این ب ، میزان احتیاجات خود را مش

وهماهنگ کنند که به قول  آبه دوالروش:
ــرای اتالف وقت وجود دارد: کارنکردن ،کم کاری کردن، بدکارکردن و کار  چهار روش ب

بیهوده کردن11
جوان ،پوشش و آراستگی ظاهری

آراستگی و توجه به نوع پوشش وظاهر از مصداق های زیبایی است .ظاهر آراسته بیانگر و 
منعکس کننده اعتبار و شخصیت است درسیره ائمه اطهار اهمیت دادن به آراستگی ظاهری 
ــالم به همان  ــت، امام صادق علیه الس و زیبایی بیرونی از جایگاه واالیی برخوردار بوده اس
اندازه به زیبایی و آراستگی درونی یعنی معنویت وخود سازی انسان اهمیت داده است به 
آراستگی برونی و رسیدن به وضعیت ظاهری ، اصالح به موقع موهای سروصورت نظافت 

و پاکی را نیز اهمیت می دادند.
ــده است عباد بن کثیر بصری امام صادق علیه السالم را دید که لباسهای گرانبها  روایت ش
ــن می  ــیده از روی اعتراض گفت :پدرت دارای زهد و تقوا بود و لباس خش و زیبا پوش
پوشید شما از خاندان رسالت هستی اگرغیرازاین لباس می پوشیدی برای شما مناسب تر 
بود امام صادق علیه السالم فرمود: وای برتو چه کسی زینت های الهی راکه برای بندگانش  

آفریده حرام کرده است.12
ــبکه های ارتباطی و ماهواره  ــرفت روزافزون فن آوری و در نتیجه، به وجود آمدن ش پیش
ای بر تمام زوایای پنهان و آشکار زندگی تأثیرگذار بوده است. رسانه های گروهی، فاصله 
ــد تا با رواج ُمدهای  ــطوح گوناگون را از بین می برد و با کمک تبلیغات می کوش میان س
ــد، امیال جدیدی را در افراد به وجود آورد. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان با تبلیغ و  جدی
ــعی در فراهم آوردن  تلفیق این گونه نیازهای کاذب و با تغییر جایگاه نیازها و تقاضاها، س
ــرایطی دارند تا فرد بر اساس آن، نیازهای کاذب ایجادشده، مانند لباس با طرح نو و ُمد  ش

جدید را جایگزین نیازهای اساسی خود کند.
ــدن مصرف یک کاال  ــان، ماهواره و اینترنت نقش مهمی در ترویج و جهانی ش ــن می در ای
ــت. بنابراین، این گونه وسایل،  بازی می کنند زیرا ُمد جدید، نیازمند تقاضا و بازاریابی اس
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ــیاری از مدل های رایج  ــاعه فرهنگ مصرفی در جوامع دارند زیرا بس نقش بارزی در اش
ــی، پوششی و...، از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از مدل های ماهواره ای  آرایش

و اینترنتی الگوبرداری می شود.
ــن از معروف ترین طراحان لباس  ــه های ماهواره ای، جدیدترین لباس های َفِش در برنام
ــود و بیشتر تبلیغات در  ــود. از زنان برای تبلیغ ، بهره برده می ش جهان نمایش داده می ش
ــت که به سرعت  ــیدنی های انرژی زا و... اس مورد رژ لب، کرم ، قرص های الغری، نوش

در جامعه رواج می یابند.
در کشور ما دسترسی به شبکه های ماهواره ای به دلیل امکان تهیه آسان و ارزان تجهیزات 
دریافت برنامه های ماهواره، بسیار آسان است و بیشتر جوانان به دیدن برنامه هایی تمایل 
دارند که آنها را در برنامه های داخل کشور نمی یابند و در واقع به خاطر برنامه های مبتذل 
ــبب شده که بسیاری از جوانان و به ویژه دختران  ــتفاده می کنند.این روند س از ماهواره اس

به آرایش چهره و خرید لوازم آرایشی روی آورند. 
ــن و سال به استفاده بی رویه از لوازم آرایشی، به  گرایش روزافزون زنان، و دختران کم س
مرز بحران رسیده و نگرانی های عمیقی را برانگیخته است و موج فزاینده استفاده از لوازم 

آ رایشی، چنان سرسام آور است که مهار این بحران دشوار به نظر می رسد.
ــن ها، لنز تیره می خواهند، چشم تیره ها، لنز روشن. اگر پوست دختری برق  ــم روش چش
ــت؛ در این صورت دیگر برق نمی زند. گاهی به علت نوع  بزند، مات کننده چاره کار اس
ــت. در این  ــیب های صورت ممکن نیس ــت یا هزینه باالی جراحی با لیزر، ترمیم آس پوس
ــت که انواع پودرها و لوازم آرایشی سفیدکننده به کار می رود. در بیشتر اوقات،  هنگام اس
زنان و دختران جوانی که عارضه ای در صورت ندارند وشادابی و طراوت پوست آنها، در 
حالت معمولی است، به طور بی وقفه، از لوازم زیباکننده استفاده می کنند. این افراد، شب 
ــای مختلف و صابون های رنگی متفاوت،  ــیرپاک کن ه ها که به منزل بازمی گردند، با ش
شلوغی و آرایش چهره هایشان را که در اثر استفاده بی رویه مواد آرایشی، حالتی زمخت 

و مکّدر پیدا کرده، مرتب می کنند.13
ــی از جامعه پذیرفته می شوند و دوره  ــتند که از سوی بخش مدها، الگوهایی فرهنگی هس
زمانی نسبتًا کوتاه دارند و سپس فراموش می گردند.14بنابراین، مدگرایی آن است که فرد، 
ــبک لباس پوشیدن و شیوه زندگی و رفتار خود را براساس آخرین الگوها تنظیم کند و  س

به محض آنکه الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت، از آن پیروی کند15
ــش جوانان، بلکه در بخش های مختلف زندگی  امروزه، پیروی از مد نه تنها در نوع پوش
افراد تأثیر دارد. از سبک لباس و آرایش های ظاهری گرفته، تا وسایل منزل و حتی گرایش 
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ها و عالقه های خاصی که در قشری از جامعه ناگهان بیش از دیگر عالیق مورد پسند قرار 
می گیرد، مانند روی آوردن جراحی های پالستیک .ُمد به خودی خود بد نیست، ولی آنجا 
که شکل افراطی به خود می گیرد، خطرناک است. مدگرایی افراطی، نشان دهنده تزلزل و 
بحران هویت افراد جامعه است. در این وضعیت، جامعه دچار انحراف شده است و افراد 
می کوشند خود را به یک نوع مدل و گرایش خاصی نسبت دهند. مدگرایی افراطی، سبب 
از بین رفتن اراده مدگرایان می گردد،آنگاه که آنان در انتخاب نوع پوشش از خود اختیاری 

ندارند و مطیع مد می شوند.
ــت در مقابل آن کشور  ــور دیگر می شود، حاضر نیس ــیفته مد و فرهنگ کش جوانی که ش
بایستد و از خاک خود دفاع کند. حتی گاهی اوقات دیده می شود که جوانان، لباس هایی 

به تن می کنند که پرچم کشور بیگانه یا نام آن کشور بر آن نقش بسته است. 
همه نهادهای دینی و متولیان فرهنگی وظیفه دارند، فرصت ها و تهدیدهای چند رسانه ای 
تولید شده یا در حال تولید و شبکه های اجتماعی را، به مخاطبان جامعه اسالمی، خانواده 
ــیب های عمومی  ــتفاده از آنها، از آس ها، جوانان و نوجوانان معرفی کنند تا افراد ضمن اس
ــانه ای، با امکانات  و احتمالی در امان بمانند. بیراه نرفته ایم که، برخی از مولدان چند رس
ــرفته و جذاب به دنبال تغییر سبک زندگی دینی و اسالمی، به شیوه غیر دینی و سبک  پیش
زندگی غربی گام بر می دارند. و هدفشان، تغییر اعتقاد دینی و ملی و سبک زندگی است.16

جوان وشیعه راستین
ــه این گونه بوده و هست که مدعیان شیعه بودن و والیت مداری فراوان، ولی شیعه  همیش
ــت. امام صادق علیه السالم با تبیین عالئم هر یک،  ــتین و امامت پذیر واقعی اندک اس راس
ــتین را از مدعیان تشیع جدا می سازد. در یک جا می فرماید: » شیعه  ــیعیان راس صفوف ش
ــته اند؛ گروهی به وسیله ما زینت می یابند ]و ما را وسیله عزت و آبروی خویش  ــه دس س
ــیله درآمد زندگی دنیایی  ــیله ما می خورند ]و ما را وس ــرار می دهند[ و گروهی به وس ق
خویش قرار می دهند[ و گروهی از ما و به سوی ما هستند، با امنیت ما آرامش می یابند و 
ــانند، بذر ]های کاشته شده اسرار را[ پخش نمی کنند و در برابر جفاکاران  با ترس ما ترس
ــراغ آنها را نمی گیرد و اگر آشکار باشند به  ــی س ــند کس خودنمایی ندارند، اگر پنهان باش
آنها اعتنا     نمی شود ]یعنی شهرت گریز و بی نام و نشانند[.آنها چراغهای هدایتند.17 

در جای دیگر فرمود: شیعه سه گروهند: دوست دار عمیق ]اهل بیت[ ، پس او از ماست، و 
]گروهی که[ به وسیله ما زینت می یابند و ما ]نیز[ زینتیم برای کسی که به وسیله ما زینت 
یابد. و ]گروهی که[ به وسیله ما از مردم می خورد ]و ما را وسیله درآمد زندگی خود قرار 

می دهد[ . و کسی که به وسیله ما امرار معاش کند، فقیرمی شود.18
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ــد که همیشه شیعه نماهایی بوده اند که با نفوذ در صف  البته این نکته را نیز باید متذکر ش
ــیعیان، تالش کرده اند با رفتار ناشایست خود، آبروی شیعیان را ببرند؛ از این روجوانان   ش
شیعه ژرف اندیش باید این گونه افراد را شناسایی کنند.       امام  صادق علیه السالم نیز به 
ــت، آنجا که فرمود: ای پسر نعمان! ما خاندانی هستیم که همواره  این نکته توجه نموده اس
ــت و نه از اهل بیت ما، پس  ــیطان در میان ما فردی نفوذی داخل می کند که نه از ماس ش
ــیطان او را پرآوازه ساخت به طوری که مورد توجه مردم قرار گرفت، به او فرمان  وقتی ش

می دهد که بر ما دروغ بندد. و وقتی که رفت، نفوذی دیگر    می آید. 19
معروف است که می گویند »الناُس َعلی دیِن ُملوکِهم« و رعیت همیشه رنگ و بوی شاهان 
و رهبران خود را دارا       بوده اند، جوا ن شیعه نیز باید چنین باشد و رنگ و بوی امامان 
ــاهده کند، بر امامان و مربیان آنها  ــد، به گونه ای که هر کس آنها را مش خویش را دارا باش
ــیعه! زینت ما باشید نه باعث  ــالم فرمود: ای گروه ش ــین گوید. امام صادق علیه الس تحس
مالمت و سرزنش ما، با مردم نیکو سخن بگویید، و زبانتان را حفظ کنید و آن را از زیاده 

روی و زشت گویی بازدارید..«20
ــالم فرمود: سالم مرا به هر کس که پیرو  ــامه بن زید می گوید: امام صادق علیه الس ابی اُس
ماست و به گفته های ما گوش می کند، ابالغ کن و از طرف من بگو: من شما را به تقوای 
الهی و پرهیزکاری در دینتان، و تالش و کوشش در راه خدا، و راستگویی و امانت داری، 
ــایه داری و... سفارش می کنم، زیرا هر گاه کسی از  ــجده های طوالنی و نیکو ،همس و س
ــته باشد و راست بگوید و امانت را رد کند و اخالقش را با مردم  ــما در دینش ورع داش ش
نیکو گرداند، مردم می گویند: این »جعفری مذهب« است و این مرا شادمان می سازد و از 
ــوم و می گویند: این است روش ادب ]و تربیت[ امام صادق علیه  ــادمان می ش بابت آن ش
ــد، گرفتاری آن به من می رسد و گفته می شود که این  ــالم، ولی اگر برخالف این باش الس

هم اثر تربیتی امام صادق علیه السالم!!«21

نتیجه گیری :
تربیت دینی اساسی ترین راه برای تحقق جامعه آرمانی است همجنین مهم ترین مسئولیت 
ــگاه ها فراهم ساختن بسترمناسب برای حقظ سالمت جسم  ــئوالن ودانش خانواده ها ، مس
ــتعدادهای آنان است که این بسترسازی شامل  ــد وشکوفایی تمامی اس وروح جوانان ورش

سالم سازی فضای حاکم بر خانواده ، رسانه هاو دانشگاه ها می باشد.
ــح مفاهیم دینی وتعمیق باورهای دینی نوجوانان وجوانان باید یکی  آموزش وانتقال صحی
ــد.همچنین در مراکز  ــی باش ــی خانواده ها ومراکز آموزش از مهم ترین دغدغه های اساس
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ــی روش های منطقی و علمی برای آموزش مباحث دینی  مورد توجه قرار گیرد تا  آموزش
روش های صرف احساساتی .

منابع : 
1- الکافی جلد 8 صفحه 93

2- سایت انتظار موعود،امام رضا وتربیت نسل منتظر
3- وسائل الشیعه ،شیخ حرعاملی ،جلد 15 صفحه 197

4- سلوک علوی، راهبردهای امام علی در تربیت فرزندان ، سید حسین اسحاقی ، صفحه 
68

5- شرح غررالحکم ودررالکلم ، محمد خوانساری، جلد6 صفحه 353، المیراث  کاالدب
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طب الصادق ، ارائه دانش پزشکی با روش علمی
فروزنده دشتی1

چکیده
ــت افراد با علم الهی و معارف  ــالمی و تربی امام صادق )ع( ضمن انجام وظیفه دعوت اس
ــی پرداختند و بزرگان  ــته های مختلف علوم نیز م ــمندان دررش ــالمی ، به تعلیم دانش اس
برجسته ای از محضر ایشان کسب فیض می نمودند . یکی از ابعاد علمی امام صادق )ع( 
ــت. دانش پزشکی ایشان برگرفته از وحی الهی  ــتی در  اسالم اس آموزه های روش تندرس
ــت همه ی  ــده اس ــت، به طوری که گفته ش و قران کریم بوده وفراتر ازعلم  زمان خود اس
علمای آن زمان در برابر سخن و قول او تسلیم می شدند وتعالیم پزشکی ایشان در نسخه 
ــاگردان معتمد اوجمع آوری گردیده است ،این  ــط ش ای تحت عنوان "طب الصادق "توس

مجموعه  مبتنی بر روش علمی  می باشد و با علم امروزکامال" مطابقت دارد .
این مقاله با مروری بر متون در باره طب الصادق تهیه گردیده است .

ــت که  یکی از روش های اثبات نظریه های علمی ، مناظره بین صاحب نظران آن علم اس
ــوان "پانل خبرگان "2 انجام می  ــانه ها و کنگره های علمی جهان تحت عن ــروزه در رس ام
ــود.مناظره معروف حضرت با طبیب هندی بارگاه  خلیفه عباسی و ناتوانی پاسخگویی   ش

1. کارشناس ارشد مامایی ، مربی ، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
)اصفهان ( 
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ــک حاذق دربار و اعتراف به این که "حضرت امام صادق )ع( عالم ترین مردم زمان  پزش
خود هستند" نشان دهنده توانایی علمی امام در مناظره  پزشکی  است .

ــاختمان بدن 3  ــال اولیه تحصیل ،علوم پایه نظیر س ــکی ،2-1 س در آموزش آکادمیک پزش
ــی 5،آموزش بهداشت 6و ... تدریس می گردد ،در حالی که  ،عملکرد بدن 4 میکروب شناس
ــکان معاصر حضرت از این علوم بی اطالع بودند وبرای درمان بیماران ،  موفق ترین پزش
تنها بر آزمون و تجربه حرفه ای  تکیه داشتند ، ایشان در مناظره با طبیب هندی ، 17 سوال 
ــاختمان بدن انسان می پرسند ، هم چنین در پاسخ سوال مرد نصرانی در باره ترکیب  از س
جسم انسان ، تعداد استخوان و مفاصل را مطابق علم امروز تشریح بیان نمودند . حضرت  
به یکی از شاگردانشان "مفضل" عملکرد دستگاه گوارش ، گردش خون ، ادراری و حواس 
5 گانه را  آموزش می دهند ، توصیه به فاصله گرفتن از بیمار جذامی نشان دهنده آگاهی 
ــروب دارد . در حدیث "اهلیجه " امام به معرفی گیاهان  ــط میک امام از انتقال بیماری توس
ــک روح8 و  ــم ، پزش دارویی 7 می پردازند و هنگام درمان بیماران ،عالوه بر توجه به جس
ــفای سریع بیماران  می گردیده  ــبب ش هدایت کننده نفس ها به خیر و صالح بودند که س
است. امام صادق )ع( خواص میوه ها و سبزی ها9، اثر تغذیه طبیعی  در سالمت انسان و 

در پیشگیری و درمان بیماری ها را همیشه مورد تاکید قرار داده اند 
سخنان  جاودانه آن حضرت در مورد طب و طبیب می تواند پایه های علم پزشکی امروز 

در احیای تمدن اسالمی باشد مانند :
"هرچه در باره بهداشت و حفظ سالمتی خود خرج کنید ، اسراف نیست ، اسراف موقعی 

صدق می کند که پول برای ضرر زدن به بدن خود خرج کنید ".
کلمات کلیدی : طب الصادق، روش علمی ، پزشکی مدرن .

 Health Education - 6 / Microbiology – 5 / / 7 -Phototherapy 
 Anatomy-3  / Specialist panel-2  /Physiology- 4
 8 - Natural Nutrition -9 / Psychotherapy

من در میان شما دو امانت نفیس  به یادگار گذاشتم ، قرآن و عترت .      
محمد رسول اهلل )ص(

مقدمه:
ــت “.با توجه به  در فرآن کریم آمده “این کتاب بیان همه چیز و هدایت و رحمت همه اس
هدفی این کتاب آسمانی دارد وآن توجه به همه شئون و زندگی انسان هاست ،پیامبر عظیم 
الشان اسالم وفرزندان بزرگوار وی ،امامان شیعه ،چراغ هدایت از جانب خداوند می باشند 
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تا نور آنان ،راه سعادت را از گمراهی مشخص نماید . 
 یکی از حکمت های خداوند در قران توجه به “سالمت جسم “ است و اولیای دین مبین 
اسالم بیانات فراوانی در باره “علم االبدان “دارند که توسط یاران صدیق جمع آوری شده 
است و سبب تالیف کتاب های با ارزشی چون “طب النبی”،  “طب االئمه “ و “طب الرضا 

“ شده است .
ــد . در این مقاله به  ــب الصادق “ می باش ــالمی “ط ــاله های بارزش طب اس از جمله رس
اختصار به دستورات پزشکی امام جعفر صادق )ع( در 13 قرن پیش و  تطابق آن با دانش 

پزشکی امروز پرداخته می شود . 
امام ابی عبداهلل ، جعفر بن محمد الصادق )ع( ،جامع علوم و معارف اسالمی ، نمونه مکارم 
ــکیل حوزه های علمی ،  ــان با تش ــانیت بوده اند ،ایش اخالق ، فضائل معنوی و کمال انس
محلی برای تجمع دل های صاحبان فضل و فضیلت و مدرسه بزرگی برای علم وفلسفه و 
دین فراهم آورده بودند.ایشان در باره نیاز مردم به پزشکان آگاه و متعهد چنین می فرمایند: 
ــتند ، “فقیه دانا و پرهیز گار” ، “امیر نیکوکار و  ــه گروه بی نیاز نیس مردم هیچ آبادی از س

عادل” و “طبیب آگاه و مورد اعتماد “.) 2 (
ــی و ارائه اهداف  ــر رویکرد رفتار گرای ــکی امروز ، ب ــاد گیری در آموزش پزش ــی ی  مبان
آموزشی است ، اهداف آموزشی بر اساس 4 معیار مشخص می شوند 1- مخاطب 2- فعل 

رفتاری 3- شرایط و موقعیت انجام رفتار 4- معیار درستی یا نادرستی.) 10 (
ــکی آن حضرت مشاهده میشود رفتار و سخنان ایشان در مناظره با   با دقت در تعالیم پزش
ــاگردان حوزه علمی خویش و بیماران  بر اساس اهداف آموزشی  ــکان هم عصر ، ش پزش
ــک دربار خلفای عباسی ، حضرت بی  ــت ، در مناظره با پزش ــب بوده اس متفاوت و مناس
نیازی به علم و کتاب این پزشکان را بارها مطرح می نماید زیرا معیار آموزشی آن حضرت 
“کالم خدا” می باشد و می فرمایند : “به خدا سوگند ما اینها را از خداوند سبحان آموخته 

ایم و آنچه نزد من است بهتر از کتاب تواست” .) 2(
ــکی در دانشگاه ها، مرحله آموزش علوم پایه وجود دارد که   در ابتدای آموزش علوم پزش
ــجویان با ساختار طبیعی بدن ، عملکرد بدن ، سلول ، میکروب ،اصول بهداشتی و...  دانش
آشنا می گردند ، در بعضی مقاطع تحصیلی پزشکی  شرط ورود به آموزش بالینی ،کسب 
نمره قبولی از آزمون علوم پایه است که توسط باالترین مرجع آموزش پزشکی )در سطح 
ــت ( برگزار می گردد تا افراد با علم ومهارت الزم جهت ارائه وظیفه خطیر  وزارت بهداش

سالمت جامعه تربیت شوند و صالحیت حرفه ای تایید گردد .)6 (
 در مناظره معروف امام با پزشک هندی بارگاه منصور ،خلیفه عباسی ، حضرت 17 سوال 
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ــریح ( از ایشان می پرسند  مانند: اهمیت خط رویش مو  ــاختار بدن )علم تش مربوط به  س
ــاختار قلب و ریه ها و کلیه ها ،  ــر و صورت ، تفاوت دندان های پیش و نیش ،س در س
استخوان زانو ، تفاوت ساختار پوست در قسمت های مختلف بدن و... که طبیب درباری 
قادر به پاسخ گویی هیچ کدام نبودند و پس از جواب های دقیق و علمی امام به سواالت 
فوق، پزشک هندی که متحیر و مبهوت علم حضرت گشته بودند شهادتین بر زبان جاری 

می نمایند و امام را “ عالم ترین مردم زمان خود “ می نامند.
ــدی قبل از مناظره با امام  در حال خواندن کتاب طب برای خلیفه  بودند و امام  ــب هن طبی
ــنجش علم  ــا وجود علم و تجربه کافی در باره علل و درمان بیماری ها ، با علوم پایه س ب
ــودن دانش الهی خویش  ــان را انجام می دهند تا عمیق و دقیق ب ــارت حرفه ای ایش و مه
ــطحی بودن علم پزشک هندی که ناشی از آزمون و خطای مکرر حرفه ای بوده است  وس

، اثبات شود .
 در پاسخ سوال مرد مسیحی از حضرت در باره چگونگی ترکیب جسم انسان نیز ،حضرت 
ساختمان و عملکرد  استخوان ،ماهیچه، رگ واعصاب راکامال “ مطابق علم تشریح امروز 

بیان می کنند )5 (
 در کتاب” توحید مفضل “  حضرت به شاگردش مفضل بن عمر در مورد اثبات توحید از 
ــتگاه گوارش و گردش خون را علمی شرح می  ــان ، عملکرد دس طریق مطالعه خلقت انس
دهند و اهمیت این دو سیستم رادر  سالمت عمومی با ذکر جزئیات بیان می کنند و سپس 
دانشجویش را با استفاده از نظم شگفت آوری که در ساختمان بدن وجود دارد  تشویق به 

تفکر در حکمت و تدبیر خداوند می نماید )4 ( 
ــنوایی  ــان )بینایی ، ش ــاختمان و عملکرد حواس 5 گانه انس ــرت 13 قرن پیش از س حض
ــه ( با عبارات روشن و واضح علمی سخن می گویند و در ادامه  ــایی ،بویایی و المس ،چش
ــان می کنند  و می  ــد و خدمت به مردم بی ــناخت خداون ــی  برای ش علم آموزی را روش
ــان داده شده و به واسطه وجود این حواس  ــی که به انس فرمایند : ای مفضل به این حواس
ــایر موجودات برتری داده توجه کن و آن حواس 5 نوع است برای این که چیزی از  بر س

محسوسات باقی نماند که او درک نکند .) 3 (
ــم و  ــردم همه گیری بیماری هایی نظیر جذام و وبا را  به  خرافه و طلس ــی که م  در زمان
ــهری که در آن وبا رایج است  ــول اکرم )ص( از قرنطینه ،” به ش جادو  ربط می دادند، رس
ــخن می گویند و فرزند دانشمندش ، امام جعفر صادق )ع(  توصیه می  ــوید “  س وارد نش
نمایند از بیمار جذامی به اندازه یک متر فاصله بگیرید ، این عبارات نشان دهنده آگاهی و 
شناخت طب اسالمی از انتقال بیماری های عفونی توسط “میکروب” می باشد، دستورات 
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ــی  علمای دین است)4 (  ــالمی  موید علم میکروب شناس ــیاری درطب اس ــتی بس بهداش
ــوم  با صراحت می گوید ،زمان آن رسیده که مردم  ــازمان بهداشت جهانی در هزاره س س
ــاخت انسان به سمت طب گیاهی  ــتگی از طب مدرن و داروهای مصنوعی س به دلیل خس
ــفابخش بیماری  ــته ،ش روی بیاورند ،گیاهان دارویی با حداقل عارضه نامطلوب و ناخواس

انسان است.) 7 ( 
در حدیث معروف اهلیجه حضرت به کیفیت داروهای تهیه شده از گیاهان ،منافع ،مضرات 
ــاره می نماید و در گیاه درمانی ،حضرت معموال از “گیاه دارویی  ــتفاده آن ها اش و طرز اس
ــان “داروی گیاهی “ است  ــتفاده نمی کردند  بلکه درمان ایش “ ) یک گیاه ( برای درمان اس
ــمت های مختلف برگ ،دانه ،ریشه ،عصاره و... چند گیاه در دسترس محلی  که گاه از قس
برای درمان بیماری شحص استفاده می نموده اند .حضرت در درمان بیماران  به مزاج افراد 
ــک هندی می فرمایند : من  آزردگی های جسمی  ــته اند و در مناظره با پزش نیز توجه داش
ــمی سرد را با دوای گرم معالجه می کنم و شفا  ــرد و آزردگی های جس گرم را با دوای س

را به خدا می سپارم .)3 ( 
 روش گیاه درمانی ایشان کامال علمی و مطابق آخرین یافته های پژوهشی این نوع درمان 
ــود  ــایع  می ش ــت  که ثابت نموده  هر بیماری که در یک منطقه جغرافیای خاص ش اس
،درمانش نیز در گیاهان روییده شده در همان اقلیم می باشد و اساتید مشهور گیاه درمانی 
امروزه  نیز توصیه بر” داروی گیاهی “ به جای” گیاه دارویی “دارند وپزشکان گیاه درمان  
ــگاهی با توجه به  اصل  “تفاوت های فردی “ ابتدا آزمایش های  با تحصیالت کامل دانش
ــاس مزاج فرد  ــپس داروی گیاهی مورد نظر را بر اس ــی را انجام می دهند س مزاج شناس

انتخاب می نمایند .) 7 (
ــت که در مورد  ــتری ( اس ــرپایی )بدون بس  یکی از روش های درمان بیماران ، درمان س
ــتورات بهداشتی – درمانی دقیق و درستی در  بیماری های رایج انجام می پذیرد ، امام دس
ــرماخوردگی ، ضعف بینایی ،ناراحتی های پوستی  ــکالت گوارشی ،س ــر درد ، مش باره س
ــی و... دارند که افراد مراجعه کننده )که الزاما  ــتخوان ،ناتوانی جنس ،دردهای مفصل و اس
ــتفاده یک  ــان هم نبوده اند ( اقرار نموده اند که با مراجعه واس همگی اصحاب موافق ایش

باره دستورات امام )یک نسخه ( مداوا گردیده اند .) 5  (
ــته های پزشکی تبدیل و پیشرفت های علمی   امروزه علم تغذیه به یکی از مهم ترین رش
ــگرفی نموده ،با گسترش بیماری های مزمن غیر واگیر مانند دیابت ، بیماری های قلبی  ش
- عروقی ، سرطان ، پوکی استخوان ، دردهای استخوانی - مفصلی ، بیماری های عصبی- 
ــیاری به الگوهای غذایی فرد دارند و نقش محوری و بنیادین  ــتگی بس روانی و... که وابس
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تغذیه در این بیماری ها  که بیشتر خاص جامعه صنعتی می باشد این گفته را جهانی نموده 
است که " پدر بیماری هرچه باشد ، مادرش سوء تغذیه است! ") 9 (

ــبزی جات در رژیم غذایی می  ــوء تغذیه ،کاهش مصرف میوه و س یکی از نمونه های س
ــاختمان دندان و  ــکافان حرفه ای  بارها اقرار  نموده اند که س ــد به طوری که کالبد ش باش
ــان مطابق با موجودات گیاه خوار ،ونه گوشت خوار بوده و استفاده  ــتگاه گوارش انس دس
افراطی از  گوشت ها در رژیم غذایی انسان بر خالف طبیعت خلق شده اوست و در مقابل 

طبع و طبیعت قرار گرفتن با رنج و عذاب همراه است .)8 (
ــبزی ها وجود دارد و در درمان بیماری ها  ــیاری از امام در باره فواید میوه و س روایات بس
ایشان توصیه به مصرف  این  محصوالت زیبا و شاداب طبیعت خداوند می کردند  ، برای 
ــیر برای درمان 14 بیماری از عفونت ریه تا بهبود زخم ها ، پیاز  مثال توصیه به مصرف س
ــتگی ، ترب در درمان بیماری های کلیه ، انگور برای  برای افزایش قدرت بدن ورفع خس
رفع افسردگی ، سیب برای ایجاد نشاط ، انار برای تصفیه خون و همچنین فواید به ، انجیر 
،خرما ،کاهو و... که با آخرین پژوهش های علم تغذیه در باره خواص ، ویتامین و امالح 

میوه و سبزی ها و تاثیر در درمان بیماری ها  تطبیق دارد .) 3 (
ــفتگی های روحی  ــمی  با آش از ویژگی های طبابت امام توجه به ارتباط بیماری های جس
است ، ایشان در مداوای بیمار ، با نهایت مهربانی و صبر مریض  را راهنمایی می نمودند 
تا عالوه بر رفع  رنج جسمی ، آرامش روح و روان را نیز کسب نمایند ، برای مثال دوری 
از خشم و کنترل غضب ، به عنوان یک راه کار پیشگیری از عود بیماری های گوارشی و 
عفونی به بیماران توصیه می نمودند ، ایشان درمورد خشم می فرمایند ، "غضب کلید همه 

بدی ها و شرها ست ، بردبار باشید " ) 4 (
ــام" کاتکول  ــم و عصبانیت موادی به ن ــت کرده هنگام خش ــان ثاب ــش فیزیولوژی انس  دان
ــبب انقباض عروق و کاهش  ــود و س ــح گردیده ، وارد خون می ش آمین ها " در بدن ترش
ــلول ها و بروز انواع ناراحتی ها  می گردد و تولید مداوم این مواد می  ــانی به س خون رس

تواند ضعف سیستم ایمنی  و بیماری مکرر را به دنبال داشته باشد . ) 9 (
ــانی را مطرح  می نمایند که سبب  ــب انس ــات علمی ، حضرت چند رفتار نامناس در جلس
ــمی و روحی ماندگار می گردند از جمله ، دروغ ، حسد ، تکبر ،حرص  بیماری های جس

، خود نمایی ، جدل و... 
ــب آرامش  ــگیری از ابتال ء به ناراحتی های روحی و کس جمالت حکیمانه  امام برای پیش
ــی که زبانش راستگوست ، رفتارش هم پاک و  ــیعیان است  مانند : "کس روان  زبان زد ش
ــد ایمان فرد را  از بین می برد  " و" حرص منشاء همه عیب های  ــت " و"حس مقدس اس
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نفسانی است" و"مومن کسی است که با مردم مدارا کند نه اینکه خود را نسبت به دیگران 
برتر بداند " )2  (

امروزه در کلینیک های مدرن  درمان ،چند درمانگربا تخصص های متفاوت  حضور دارند 
ــناس  جزء ثابت  ویزیت بیمار و تکمیل پرونده او در مرکز  می باشد ،  ــاور و روانش و مش
زیرا نسخه نویسی یک سان و شتاب زده پزشکان به تنهایی درد افراد  را درمان نمی نماید .
ــالمت بدن می تواند پایه  ــه امام جعفرصادق )ع( در باره س ــرات با  ارزش و حکیمان  نظ
ــما می تواند با  ــاس این علم در عصر حاضر گردد مانند جمله : " تا وقتی که بدن ش و اس

نیروی طبیعی خود با بیماری مبارزه کند ،از مصرف دارو خود داری کنید" )3( 
ــی ، نیازی به مصرف دارو نبوده و  به بیمار  ــتر بیماری های عفونی ویروس امروزه در بیش
ــود . یکی از دالیل مشکالت درمان در طب  ــتراخت و رژیم غذایی می ش فقط توصیه اس
ــت، و دلیل آن را استفاده بی  نوین  ، مقاومت میکروب ها  به درمان های دارویی رایج اس
ــت  ــه و بی دلیل از دارو و به ویژه آنتی بیوتیک ها ذکر می کنند،گویا عرف درمان اس روی
ــک باید بیمار با  بسته محتوی چندین دارو مراجعت  که پس از  دیدار هر بیمار با هر پزش

نماید !   
ــالمت ، جمله معروف ایشان " اساس هر  یکی دیگر ازعبارت های پرمعنی امام در باره س
ــوم افزایش قند وچربی های خون  ،اوره ،  ــت ") 4( ،هزاره س ــدن معده اس درد در پر ش
سرطان ، مشکالت گوارشی ، مفاصل و استخوان ها، افسردگی ، بی تحرکی و عوارض آن 

و مرگ های زودرس را در پرخوری و چاقی اعالم نموده است )9(
ــالم با تعالیم اخالقی و پرورش علمای حکمت چون امام جعفر صادق )ع(   دین مبین اس
ــعادتمد نماید، ما مسلمانان با "  ــت   انسان ها رادر زندگی دنیا و آخرتشان س ــته اس توانس
قران و عترت " می توانیم رنج های جسمی و روحی خویش را تسکین و رفع  نماییم  که 
ــیله این قرآن برای شما مردم با ایمان شفا و رحمت  ــت " ما به وس کالم آفرینند ما این اس

نازل کردیم " آیه 82 ، سوره مبارکه  بنی اسرائیل .  

منابع:
1-قران کریم 

2-  مجلسی ،محمد باقر . بهاراالنوار . جلد 14.
3- دریایی، محمد ، طب الصادق ،1391 .

4- قزوینی ، سید محمد کاظم . طب جامع امام صادق ،نشر لطیف،1386.
ــر  ــیدمرتضی. طب الرضا و طب الصادق ، ترجمه کاطمی خلخالی ، نش ــگری ،س 5- عس
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سلمان فارسی ،1385.
ــی نقش علوم پایه در  ــان ، طاهره. مازوجی ،مجید .بررس ــی ،طاهره .خامه چی 6- مازوج
ــگاه علوم پزشکی  ــاتید علوم بالینی دانش ــکان از دیدگاه اس صالحیت های حرفه ای پزش
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دانشگاه اسالمی ازمنظر حضرت امام جعفر صادق)ع(
محمد رجبي سبداني1

چکیده:
امام صادق )ع( خود یک چهره دانشگاهی و مؤسس بزرگترین دانشگاه زمان خود بوده اند 
بنابراین ارائه سبک زندگی آن امام معصوم )ع(، نقش مؤثری بر سبک زندگی دانشگاهیان 
ــد. نحوه تحصیل، نحوه تدریس، شاگرد پروری، نقش تربیتی استاد و  ــته باش می تواند داش
ــتند که می توان از امام صادق )ع( الگوبرداری و به دانشگاهیان  ــبی هس ... زمینه های مناس
ــت و باید آن  ــناخت امام صادق)ع( و اهل بیت)ع( اس امروز ارائه کرد. جهان در انتظار ش
حضرت را به جهان معرفی کنیم تا جهان بداند که اگر علمی در جهان بوده است از برکت 

نورافشانی امام صادق)ع( در جهان است. 

مقدمه:
امام صادق )ع( بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام محمد باقر)ع( در طول 34 سال امامتش 
با پنج طاغوت اموی و دو طاغوت عباسی روبرو بود. در این ایام بر اثر جنگ و ستیزهای 
ــه آن ها با یکدیگر  ــدیدی ک ــرای براندازی حکومت بنی امیه و درگیری ش ــی عباس ب بن

1. هیئت علمي تمام وقت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد هرند، اصفهان
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ــد. آن امام همام در این فرصت توانست  ــتند، فضای بازی برای آن حضرت فراهم ش داش
ــیع ترین دانشگاه اسالمی را پی ریزی کند و در این راستا توفیقات سرشاری به دست  وس
ــطه و بدون  ــاگرد از مجلس درس او با واس ــه طوری که حدود چهار هزار نفر ش آورد، ب
ــیاری از آنان به مقامات عالی علمی و فقهی نایل شدند.  ــتفاده می کردند و بس ــطه اس واس
برجستگان و فرزانگانی همچون: »زرارة بن اعین«، »هشام بن حکم«، »جابربن حیان«، »ابان 
ــالم«، »معّلی بن خنیس« و... از  ــام بن س بن تغلب«، »مفّضل بن عمر«، »مؤمن الطالق«، »هش
ــگاه فارغ التحصیل شدند که هر کدام استاد برجسته و پایه گذار علوم و صاحب  این دانش
ــدند و کتاب های مختلفی برای آگاهی بخشی  ــی تدریس در فنون گوناگون علوم ش کرس
به نسل های آینده تألیف نمودند و منشأ آثار و برکات و تحوالت عظیمی در تاریخ اسالم 

و تشیّع شدند.
ــگاه جعفری مخصوص شیعیان نبود، بلکه افراد زیادی همچون »ابوحنیفه«  حضور در دانش
ــفیان بن ثوری، یحیی بن  ــس مذهب حنفی، »مالک ابن انس« رئیس مذهب مالکی، س رئی

سعید و... از شاگردان این دانشگاه بودند.
ــتعداد تعلیم می نمود و در همان رشته  ــاگردان خود را براساس ذوق و اس آن حضرت ش
ــیع در اثر تالش های فرهنگی امام  ــویق و تعلیم می داد و این گونه بود که مکتب تش تش
ــترش یافت و به اکثر قلمروهای اسالمی رسید و  ــم گیری گس صادق )ع( به صورت چش

بسیاری از مسلمانان در آن دوران طالیی به مکتب اهل بیت )ع( گرویدند.
ــیعی بوده  ــاگردی در مکتب امام صادق)ع( همواره از افتخارات و آرزوهای علمای ش ش
ــیس بزرگترین دانشگاه اسالمی  ــت، حضرت در دوران حیات پر برکت خویش به تأس اس

پرداخت و کرسی های علمی را بر مبنای ترویج علوم نقلی و عقلی اسالمی بنا نهاد.
ــدارس علمیه و تربیت  ــگاها و م ــام صادق)ع( با روی کار آوردن دانش ــان و عصر ام  زم
ــاگردان قوی و بحث های علمی در زمینه های الهی، سیاسی و غیره و روشنگری های  ش
علمی ومنطقی صادق آل محمد )ع( باعث شد که پایه و اساس دین رسول اهلل مستحکم تر 
ــیعه و والیت  ــتر مکتب ش و نیز با ذکر احادیث و روایات صحیح برای اثباب هر چه بیش
ــادق )ع( تنها فقیه و عالم دینی نبود بلکه  ــد؛ امام ص بال فصل علی بن ابی طالب بوده باش
پیشوای عالی مقام فقها و راهنمای بزرگ فالسفه و استاد کل متکلمین و دانشمندان رشته 
های مختلف علوم و در عین حال در بین زهاد و عباد نمونه عالی و الزم االقتداء محسوب 
می گردید، چنانکه مجموعه آثار او به طور کامل داللت بر این مراتب دارد و می رساند که 
ــخص او یک معجزه الهی بوده است روزگار او در حقیقت جهاد مستمر و دائم در نشر  ش
مبادی علمی و اخالقی خود بود که در آن نهایت کوشش و جدیت را مبذول می داشت.
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ــت که همه ادیان و مذاهب در عصر امام صادق)ع( از وجود با برکت او  و قابل به ذکر اس
استفاده برده اند و در واقع عصر امام صادق را می توان عصر بحث و مناظره و مباحثه در 

علم اسالمی و علوم مختلفه دانست .
ــان در دو جهت معارف  ــت که ایش رویکرد عقلی امام صادق)ع(از نظر اکثر علماء این اس
ــت با جلسات مناظرات و گفتگوهایی که با فرقه های  عمیق عقلی را بیان می کردند: نخس
ــکیل می دادند و دوم تربیت شاگردان حکیمی که امام )ع(ایشان را جهت دهی  مذهبی تش
و راهنمایی میکردند. در مناظرات شاگردان ایشان نیز بکارگیری روش های عقلی و مبانی 

فلسفی به وضوح دیده می شود.
امام صادق در زمان خود شاگردانی تربیت کردند که ما باید آنها را الگوی خود در عرصه 
ــد و از گنجینه علوم آل  ــه دانش اندوزی پرداختن ــتاقانه ب ــم آموزی قرار دهیم آنان مش عل

محمد)ص( به قدر توانایی خویش بهره مند شدند.
ــتفاده کردند. شیخ  ــی آن حضرت اس ــیخ مفید)ره( چهار هزار تن از حوزه درس به گفته ش
ــاگردان امام صادق)ع( را 3197 مرد و 12 زن ذکر کرده است. امام ششم)ع( با  ــی ش طوس
ــف و هجوم افکار الحادی  ــکوفایی دانش و به وجود آمدن مکتب های مختل ــه به ش توج
ــبهه های  ــخ به ش ــاند. پاس ــه فرهنگی خویش را در محورهای مختلف به انجام رس برنام
ــات مناظره، نشر روایات و تعالیم اسالم، تدریس رشته  ــکیل جلس گوناگون ضد دینی، تش
ــی از برنامه های ششمین پیشوای شیعه بوده  ــاگردان بخش های گوناگون علوم و تربیت ش
ــش ادامه دهنده مکتب ناب جعفری در عرصه  ــاءاهلل ما هم بتوانیم با کوش ــت و ان ش اس
ــیم و این امر ان شاء اهلل با همت اساتید و رهنمودهای علمای  پژوهش و علم اندوزی باش
زمان و رهبری مقام معظم رهبری دست یافتنی است که با ظهور حضرت ولی عصر )عج( 
به آن مدینه فاضله و دانشگاه زمان امام صادق)ع( می رسیم هر چند که دمکراسی و آزادی 
بیان در عصر حاضر را می توان تا حدودی بهتر از زمان امام صادق است چون در آن عصر 
دموکراسی و آزادی بیان با وجود خلفای فاجر بنی عباس رفته رفته به خفقان کشیده شده 

بود و دانشجویان باید قدر آزادی در گفتار و تحقیقات اسالمی را بدانند .
ــتر شایان توجه و تأمل است اینست که رهبری آن حضرت در علوم اسالمی  آنچه که بیش
ــایر دانش های متنوعه مانند نجوم و هیئت و ریاضی و طب و  ــت بلکه در س منحصر نیس
ــی و علوم دیگر از این قبیل نیز شاگردانی  ــیمی و نبات شناس ــریح و معرفة النفس و ش تش
ــهورند و همان مقاالت و احادیث و کتاب هایی  تربیت کرد که در این فنون معروف و مش
که از ایشان در صفحه روزگار باقی مانده و زینت بخش کتب مسلمین است، مانند توحید 
ــاهد این گفتار  ــاله اهلیلجه و مباحثات آن حضرت با مالحده، همه و همه ش مفضل و رس
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است که مکتب حضرت مانند یک دانشگاهی بود که دانشکده های عمده در علوم مختلفه 
در آن تأسیس شده باشد و در هر مکتب و دانشکده مباحثه و درس و تحقیق راجع به علم 

خصوصی تعقیب و دنبال شود.
ــالم تدریس نموده  ــلمًا حضرت امام صادق علیه الس به طور مثال، یکی از علومی که مس
ــرانجام از آن دانشگاه بزرگ، مردی نابغه  ــیمی بوده که س ــته اند علم ش و عنایت به آن داش
ــد که اگر از زمان جابرین حیان تا حال دنبال نتایج  به نام جابر بن حیان فارغ التحصیل ش
استفاده های این مرد را از امام ششم و فحص ها و تحقیقات و بحث های علمی او را گرفته 
ــت اهمیت داده بودیم،  ــرفته اس بودیم و به علوم دیگر که مورد نیاز جوامع متمدن و پیش
امروز در میدان مدنیت مادی، به غرب و اروپا و آمریکا که هرچه دارند از دولت سر اسالم 

و اصول عالیه آن و از برکات مساعی علماء مسلمین دارند محتاج نمی شدیم.

معیارهای دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق)ع(
ــگاهی است که جامعه انسانی را به خوبی در مسیر  ــگاه موفق، دانش می توان گفت که دانش

توحید قرار داده و او را به سوی قرب الهی، که فلسفه اصلی خلقت است، هدایت کند.
دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق )ع( باید در سه مؤلفه ظاهر، باطن و خروجی؛ عملکرد 
ــان دهد. بنابراین، در دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق )ع( باید اوالً، فضای  خود را نش
ــت های کلی آن از  ــد، ثانیًا، اهداف، آرمان ها و سیاس ــالمی باش ــگاه اس حاکم بر آن دانش
ــد و ثالثًا، عهده دار تحقق اهداف و سیاست ها و آرمان ها باشد و  ــالم گرفته شده باش  اس

فارغ التحصیالن و تولیدات علمی آن اسالمی یا در خدمت اهداف اسالم باشند.
1(بعد ظاهری دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق)ع(

در بعد ظاهری دانشگاه، سه مؤلفه نقشی اساسی را ایفا می کنند: 
الف( تعظیم شعائر اهلل

در دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق)ع(  باید شعائر و ظواهر اسالمی رعایت شود. اگر 
ــالمی آشنایی داشته باشد، آن را اسالمی  ــی وارد این دانشگاه شد، با سنن و شعائر اس کس
م َشعائَِر اهللِ َفإنَّها َمن تَقَوی  ــخیص دهد و بلکه باید شعائر الهی به حکم آیه »َو َمن یُعظَّ تش
الَقُلوب« )حج/32(، با عظمت یاد شوند. صرف وجود نمازخانه در دانشگاه، نصب پارچه 
ــهادات کفایت نمی کند. اکتفا به این گونه  ــته برای تبریک اعیاد و یا تسلیت گویی ش نوش
ــر اینکه نماز به جماعت  ــت، بلکه باید عالوه ب ــعائراهلل نیس کارها جزء مصادیق تعظیم ش
برگزار شود و صدای اذان در دانشگاه طنین انداز شود، در اعیاد و یا شهادات مراسم برگزار 
ــگاه برپا شود و ... ، روح دین داری و دین باوری بر رفتار و منش دانشگاه و  ــود، نمایش ش
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ــگاهی حاکم باشد، همچنین با بیان فضایل امام صادق علیه السالم  ارادت خود را به  دانش
ــالم اظهار نماییم که تعظیم و بزرگداشت شخصیت  خاندان عصمت و طهارت علیهم الس

بی نظیر آن امام بزرگوار، تعظیم شعائر است.
ب( روابط اجتماعی

ــالم در حوزه اجتماعی به دنبال پی ریزی جامعه ای است که در آن اصول انسانی  دین اس
ــط اجتماعی افراد، از  ــد. این ارزش ها و اصول در رواب ــای معنوی حاکم باش و ارزش ه
خانواده تا سطوح کالن جامعه، تبلور پیدا کند. در حیات اجتماعی، اخالق یک رکن است. 
ــوند. حقوق فقط حد و مرزها را مشخص  ــاس اخالق بنا ش رفتارهای اجتماعی باید بر اس
می کند تا به حریم خصوصی کسی تجاوز نشود. بنابراین، جامعه ی آرمانی مد نظر اسالم، 
ــت. نه فقط قانون محور که به  ــت که جامعه ای حداکثری اس جامعه ای اخالق محور اس

حداقل نگاه می کند اگرچه گاهی همان دیده نمی شود.
ج( حریم روابط زن و مرد

در اسالم، تعامل مردان و زنان، به خودی خود حرام نیست، بلکه اگر هدف از رابطه میان 
ــد، جایز و مطلوب است. البته جواز رابطه،  آن دو، هدفی متعالی از قبیل دانش آموزی باش
ــت که حدود و مرزهای میان آنان برداشته شود و حدود شرعی به دست  به این معنی نیس

فراموشی سپرده شود.
ــرعی باشد و در نگاه عرف عقال و متشرعین  بنابراین هر رابطه ای که در حدود موازین ش
ــد، از دیدگاه اسالم ممنوعیتی ندارد. چنان که در سیره حضرت  ــندیده و مقبول باش نیز پس
ــالم اهلل علیها شاهدیم که ایشان با سلمان، ابوذر و سایر اصحاب سخن می گفتند.  زهرا س
ــول اکرم صلی اهلل علیه و آله برای دفاع از خالفت امام  ــان پس از رحلت رس همچنین ایش
ــالم به خانه مهاجران و انصار می رفتند  ــن علیه الس ــالم به همراه امام حس علی علیه الس
ــجد النبی و  ــه احتجاج می پرداختند. خطبه غرای حضرت فاطمه زهرا در مس ــا آنان ب و ب
ــالم اهلل علیها در کوفه و  ــان با ابوبکر و عمر و یا خطبه حضرت زینب س احتجاجات ایش
شام چه در جمع عموم مردم یا مجلس یزید و ابن زیاد همه شواهدی بر جواز گفت و گو 
ــرط رعایت حریم ها و بالمانع است، به تعبیرشهید  ــت. بنابراین ارتباط زن و مرد به ش اس

مطهری »اسالم می گوید: نه حبس نه اختالط، بلکه حریم«
2( بعد باطنی دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق)ع(

ــگاه اسالمی از منظر امام صادق، هنگامی می تواند کارکردی مثبت داشته باشد که در  دانش
تحقق اهدافش اسالم را برای انسان مسلمان به تصویر می کشد و آن رسیدن به قرب الهی 
ــتیابی به شناخت و معرفت حقیقی  ــت. نبی اکرم )ص( نقطه نهایی و غایت علم را دس اس
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عالم می دانند: علمی که قرار است در دانشگاه اسالمی عرضه شود باید در راستای تعالی 
ــان که حقیقتًا خأل آن در جهان معاصر  ــد معنوی انس طلبی حرکت کند و اصالت را به رش
ــکوالر، توسعه طلب هستند و این  ــاهده می شود بدهد. درحالی که، علوم وارداتی س مش
توسعه طلبی که در چارچوب عقالنیت مدرن صورتی صرفًا دنیوی دارد، با اسالمیت نظام 

ما و اهداف بلند تمدنی ای که به دنبال آن هستیم، ناسازگار است.
بنابراین حفظ ظواهر برای تحقق دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق )ع(، به تنهایی کافی 
نیست. چیزی که برای دانشگاه اسالمی از منظر ایشان در درجه اول مهم است، بعد باطنی 
ــالمی بر افراد آن حاکم است و نگرش  ــت که حاکمیت بینش و منش اس و محتوایی آن اس
به قضایا یک نگرش الهی است. عنصر محوری دانشگاه، علم است. اگر علم اسالمی شد، 
دانشگاه هم اسالمی می شود. آیت اهلل جوادی آملی در نقد این تلقی می فرمایند: اسالمی 
ــت که مظاهر و برنامه های اسالمی و دینی به محیط و فضای  ــگاه ها به آن نیس کردن دانش
دانشگاه ها وارد کنیم.... اسالمی کردن علوم در گرو تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعت 
ــرآمد و صاعد و هماهنگ دیدن حوزه های معرفتی و بازگشت  ــی س و تدوین متون درس

طبیعیات به دامن الهیات است.
ــاگرد به  ــتاد و ش ــی از چالش های اصلی حوزه آموزش عالی  وجود نگرش مادی اس یک
ــت. برخی اوقات افراد تنها صرف گرفتن مدرک وارد چرخه  مقوله تدریس و آموزش اس
ــوند، این در حالی است که مکتب تربیتی امام صادق)ع( کسب علم را  آموزش عالی می ش
ــی دانشگاه امروز از  ــاز زهد و تقوای الهی می داند؛ مولفه هایی که فضای آموزش زمینه س

آن بی بهره است.
3( خروجی دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق)ع(

ــت و دانشگاه  ــگاه نیس  رهبر معظم انقالب بارها تاکید کرده اند که فرقی بین حوزه و دانش
ــگاه  اسالمی  از منظر  ــد. خروجی دانش خروجی اش مانند حوزه باید معنوی و مذهبی باش
ــته باشد.  افراد باید آزاد باشند تا با فرهنگ  ــان های فاضل و شایس امام صادق )ع( باید انس
ــتقیم را برگزینند و یکی از دالیل اینکه خداوند  ــان صراط مس ــازی غیر مستقیم خودش س
ــت که نمی خواهد بنده اش به زور و به خاطر  متعال غیبت را گناه کبیره اعالم کرده این اس
ترس از آبروریزی گناه را ترک کند بلکه می خواهد انسان خود به این نتیجه برسد که گناه 
ــگاه مبارزه با همه جریانات فکری  نکند. امام صادق اهل عمل بودند و خروجی این دانش
ــالمی  ــه های منحرف را اصالح کند و عقاید ناب اس بود تا عقاید باطل را بکوبد و اندیش
ــالم خالفت را از امیرالمؤمنین)ع( غصب  ــنگان حقیقت هدیه نماید. در صدر اس را به تش
کردند، و  از نظر فرهنگی نقل حدیث را منع کردند، و جمله »حسبنا کتاب اهلل« را گفتند و 
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ــد. امام صادق)ع(  در زمانی که منع حدیث  به این دلیل روایت و نقل روایت یک جرم ش
شده بود فرصت پیدا کردند تا  آتشفشانی از احادیث را وارد مکتب تشیع کردند. 

شاهکار امام صادق)ع( مبارزه با 70 هزار حدیث و روایت جعلی و تخریبی ایجاد شده در 
زمان معاویه علیه امام علی)ع( و ائمه اطهار بود. باید شخصیت امام جعفر صادق)ع( با علم 
و قدرت به مردم معرفی شود که معرف معصوم، علم معصوم است و علم ائمه اطهار)ع(، 
ــیع و نافذ است که امام بر اسرار جهان  ــت و از طریق این علم وس علم پروردگار متعال اس
آگاهی کامل دارد. برخالف عقیده عده ای که ظهور شیعه در ایران را از طریق صفویه می 
دانند، باید گفت که عالقه و محبت ایرانیان به اهل بیت)ع( باعث شد تا شیعه در زمان امام 
جعفر صادق)ع( در ایران گسترش یابد.  شیعه همواره این حصر و این تحریم ها را داشته 
ــگاه امام صادق)ع( رونق  ــت و ما باید بهای این تفکرمان را بدهیم، پس از این که دانش اس
ــان را خراب کردند، اکنون هم وهابیت در مدینه و عربستان به مبارزه  ــگاه ایش گرفت دانش
با تفکر شیعه پرداخته است. شیعه همواره در غربت و سختی بوده است و در طول تاریخ 
رفاه نداشته است، امام صادق)ع( در بیانی فرمودند که از ما اهل بیت)ع( نیست مگر این که 

یا شهید یا مسموم می شود و امام صادق)ع( خود از این فرموده استثنا نبودند.

تاسیس بزرگترین دانشگاه اسالمی:
اولین دانشگاه اسالمی را امام محمد باقر)ع( در دورانی که بنی امیه و بنی عباس در جنگ 
ــتفاده کرد و آنرا  ــام جعفر صادق )ع( از فرصت اس ــیس کردند. و ام ــد در مدینه تأس بودن
گسترش داد و بزرگترین دانشگاه اسالمی شد. امام صادق هم دانشجو مرد و هم دانشجوی 

زن داشت و برنامه های دانشگاه اسالمی امام صادق )ع( عبارت بودند از:
1ـ دعوت به والیت پذیری

ــبت به جهان اسالم و بشریّت  ــالم )ص( نس بزرگ ترین ظلمی که بعد از رحلت پیامبراس
شد، این بود که امامت و والیت را از مسیر حق منحرف کردند. کم کم کار به جایی رسید 
ــلطنت تبدیل نمودند و مردم را چون بردگان به خدمت می  که از زمان معاویه آن را به س

گرفتند.
ــینی خاتم پیامبران و رهبری حقیقی و دینی  ــتند که دیگر از امامت و جانش آنان می خواس
اثری نماند. وقتی نوبت به امامت امام صادق )ع( رسید در مناسبت های گوناگون با بیانات 

شیوای خود، اهمیت این مسأله را بیان فرمود.
ــالم  ــری« می گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم پایه هایی که دین اس ــی بن س »عیس
ــت، به من بفرما. آن حضرت فرمود: »گواهی به یگانگی خداوند و این  ــده اس بر آن بنا ش
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ــت: اقرار نمودن به آن چه از جانب خداوند آورده  ــول و فرستاده اوس که محمد)ص( رس
)قرآن( و والیتی که خداوند به آن امر فرموده و آن والیت آل محمد است.«

ــبت به امامان  ــت که نس ــیعیان واقعی این اس یکی از انتظارات واقعی امام صادق )ع( از ش
ــناخت داشته باشند و با دل و جان والیت آن ها را بپذیرند نه این که  خویش معرفت و ش
ــانه ها، والیت پذیران  ــند، آن حضرت با تبیین عالیم و نش فقط مّدعی والیت مداری باش
ــتند:  ــته هس ــه دس ــیعیان س اصلی را از غیر اصلی جدا نموده به طوری که می فرماید: »ش
ــیله عّزت و آبروی خویش قرار می دهند،  ــیله ما زینت می یابند و ما را وس گروهی به وس
ــرار داده و از این طریق زندگی می  ــیله درآمد زندگی دنیایی خویش ق ــی ما را وس گروه
کنند و گروهی از ما و به سوی ما هستند با امنیت ما آرامش می یابند و با ترس ما ترسان 
ــند کسی سراغ آن ها را نمی  ــتند، در برابر جفاکاران خودنمایی ندارند، اگر پنهان باش هس
گیرد و اگر آشکار باشند به آن ها اعتنا نمی شوند. گروه سوم به حقیقت شیعیان واقعی و 

راهنمایان مردم هستند.«
ــی در مکتب  ــفارش های مکّرر به والیت پذیری و امام شناس امام صادق)ع( عالوه بر س
ــار می آورد. در این  ــی تربیت نمود و آنان را والیت مدار ب ــیعیان والی تربیتی خویش، ش
زمینه داستان »عبداهلل بن یعفور« یکی از شیعیان با اخالص و فداکار که در پذیرش والیت 
ائمه اطهار )ع( اسوه ای کامل و نمونه ای بارز برای تمامی شیعیان می باشد، قابل تأّمل و 
دقت است او با همه عظمت علمی و موقعیت اجتماعی در برابر فرمان امام خویش تسلیم 

محض بود.
2ـ استناد به قرآن

جایگاه و نقش ائمه اطهار )ع( در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی به ویژه تفسیر قرآن کریم، 
ــت. با اندکی تأّمل در زندگانی حضرت  ــی در تبیین حقایق قرآنی اس نقش کلیدی و اساس
ــود که قرآن در سیره و سخن آن امام بزرگوار جایگاه  ــن می ش امام جعفر صادق )ع( روش
ــان آمیخته بود که در تمام  ــته و زندگی روزمّره خود را با آیات قرآن آن چن ــژه ای داش وی

ابعاد پرتو افشانی می کرد.
آن حضرت با حالت ملکوتی خاصی آیات قرآن را در نماز تالوت می کرد، به طوری که 
ــد. روزی یکی از حاضران از او پرسید: این چه حالی بود که  از حالت عادی خارج می ش
به شما دست داد؟ فرمود: »پیوسته آیات قرآن را تکرار کردم تا این که به حالتی رسیدم که 

گویی آن آیات را به طور مستقیم از زبان نازل کننده اش می شنیدم.«
3- امر به معروف و نهی از منکر

ــعدة بن صدقه« می گوید: شنیدم که از امام صادق )ع( پرسیده شد: آیا امر به معروف  »مس
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و نهی منکر بر تمام مردم واجب است؟ حضرت فرمود: خیر! به حضرت عرض شد چرا؟ 
ــت که توانمند، دارای جایگاه علمی و عالم به معروف و منکر  ــی واجب اس فرمود: بر کس
ــت، دلیل آن قرآن کریم است که می فرماید: »و لتکن  ــد و بر انسان ناتوان واجب نیس باش
ــما  ــر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ باید از میان ش ــم اّمٌة یْدعون الی الخی منک

گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند.«
تعبیر )منْکم( عده ای خاص را بیان می کند، نه عموم مردم را چنان که در این آیه شریفه 
آمده است: »و من قْوم موسی اّمٌة یهدون بالحّق و به یعدلون ؛ و برخی از قوم موسی به راه 
ــی به حق هدایت  حق هدایت می کنند و به آن باز می گردند.« یعنی عده ای از قوم موس
می کنند نه همه. در این جا امام صادق )ع( به حرف »من« در )منکم( و )من قوم موسی( 
استدالل کرد که امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد واجب نیست، بلکه بر کسانی 

که توانایی و آگاهی نسبت به معروف و منکر داشته باشند، واجب است.
4ـ شکوفایی علم فقه

ــه تالش فراوان می کرد، بنابراین عظمت  ــکوفایی علم فق امام صادق )ع( در پرورش و ش
ــماری را در زمینه  ــاگردان بی ش علمی آن امام بزرگوار در این علم در اوج قرار دارد و ش

فقه و نشر آن تربیت نموده است.
ــون روایات فقهی او در کتب اربعه  ــم فقه بهترین نظریات را ارائه نموده که هم اکن در عل
)تهذیب و استبصار شیخ طوسی، کافی کلینی و من الیحضره الفقیه شیخ صدوق، گردآوری 
شده است و شاگردانی همچون »جمیل بن دراج«، »عبداهلل بن مسکان«، »حّماد بن عثمان« 

و... در فقه تحویل جامعه اسالمی داده است.
ــکالت جامعه در عصر غیبت می اندیشید و برای مردم مسلمان  آن حضرت برای حل مش
ــتند و دسترسی به حّجت خدا ندارند، تقلید و پیروی از مجتهدان  که از امام خود دور هس

و فقهای جامع الشرایط را سفارش می کرد.
ــرایط یک فقیه کامل و جایگاه او می فرمود: »هر کس از میان  امام صادق )ع( در مورد ش
شما حدیث ما را روایت و در حالل و حرام ما دقت کند و احکام ما رابشناسد، پس باید 
او را به عنوان حاکم شرع و مجتهد پذیرفت و هرگاه طبق نظر ما حکم کند و کسی آن را 
ــبک شمرده و فرمان ما را رد کرده است و هر  ــتی )رد کننده( حکم خدا را س نپذیرد بدرس

کس فرمان ما را رد کند فرمان خدا را رد کرده است.«
5ـ نشر علم حدیث

آثار به جای مانده در زمینه حدیث از امام صادق )ع( بیش تر از سایر معصومین )ع( است. 
هیچ کتاب فقهی، حدیثی و تفسیری شیعه نمی تواند از کالم امام صادق )ع( خالی باشد.
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امام صادق )ع( در حوزه علم حدیث و آیات االحکام بیش ترین فرصت را یافت و توسط 
چهار هزار نفر از شاگردان خود، تفکرات شیعی رادر دورترین نقاط جهان منتشر نمود.

هر یک از شاگردان آن حضرت نیز خدمات بزرگ فرهنگی و علمی را در مناطق مختلف 
عهده دار شد و حتی رهبران برجسته اهل سنّت در عرصه حدیث از محضر آن گرامی بهره 
مند شده اند: به طوری که ابوحنیفه بارها می گفت: »اگر آن دو سال که نزد امام صادق )ع( 

درس خواندم نبود، من هالک می شدم.«
6ـ کشف علم شیمی

ــأت گرفته و بعداً در سایر مناطق رشد و  ــم نش ــوای شش یکی از علومی که از محضر پیش
توسعه یافت، »علم شیمی« است.

از آن جایی که امام صادق )ع (هر دانشی را به اهل آن می آموخت و شایستگی و استعداد 
ــته و ممتاز خود،  ــاگرد شایس ــیمی را به ش افراد را معیار تعلیم علوم قرار می داد، علم ش

»جابربن حیّان کوفی« آموخت.
ــوم گردید. جابربن حیّان چنان در این  ــیمی موس او در این علم مهارت یافت و به پدر ش
ــرفت علوم و  ــید و تعالیم صادق آل محمد)ع( را به دنیا عرضه کرد که پیش عرصه درخش

تکنولوژی جهان غرب امروزه مدیون اندیشه های اوست.
ــخه ای از  ــود. نس امروزه تألیفات جابربن حیّان در کتابخانه های مهم دنیا نگهداری می ش
کتاب »الخواص الکبیر« در موزه انگلستان و نسخه ای از کتاب »االحجار« در کتابخانه ملی 

پاریس موجود است .
ــت که بار اول در سال 1490  ــرار طبیعت« اس معروف ترین کتاب وی، »مجموعه کامل اس
ــی و در سال 1672 به فرانسه  ــال 1668 میالدی به انگلیس ــید و در س میالدی به چاپ رس
ترجمه شد او همه این مهارت ها و فنون را از محضر حضرت صادق )ع( به دست آورد.

7ـ نشر آثار جاویدان
شاگردان حوزه شیعی آن حضرت آثار گران بهایی را از خود آن بزرگوار نقل نموده اند و 
ــوب به حضرت امام صادق )ع( به شرح  یا خود تألیف کرده اند. برخی از کتاب های منس

زیر است:
1ـ کتاب »التوحید« که آن حضرت امال کرد و مفّضل بن عمر آن را تحریر نمود.

2ـ »رسالٌة فی وجوه معایش العباد« که در زمینه انواع شغل ها، تجارت و صنعت می باشد.
3ـ »رسالٌة فی الغنائم« که پاسخ های آن حضرت پیرامون خمس و غنایم است.

ــت به ترتیب ابواب فقه که امام کاظم )ع( آن را  4ـ »الجعفریّات« که مجموعه روایاتی اس
نقل نموده است.
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ــه گویا به صورت  ــت در کلمات قصار آن حضرت)ع( ک ــدرر« صحیفه ای اس ــر ال 5ـ »نث
مجموعه ای واحد بوده و »ابن شعبه حّرانی« آن را در کتاب »تحف العقول« یک جا آورده 

است.
6ـ »رسالة االمام الی اصحابه« که راهنمایی برای سلوک یارانش می باشد.

7ـ »الرسالة االهوازیّه« که در پاسخ والی اهواز نوشته شده است.
8ـ »کتاب الحّج« که »ابان بن عبدالملک« آن را نقل کرده است.

به جز این ها نوشته های دیگری نیز به آن حضرت منسوب است.
8 ـ تشویق به تفّکر

ــوان عقل و تفّکر و قدرت عمل و تالش  ــرفتهای جوامع و افراد بر اثر بهره وری از ت پیش
ــی اهل فکر و تعّقل بوده اند. در منزلت  ــت. پیامبران، امامان و بندگان صالح خدا همگ اس
ــی ذرٍّ التفّکر و االعتبار؛ بیش ترین  ــوذر غفاری امام صادق)ع( فرمود: »کان اکثر عبادة اب اب

عبادت ابوذر، اندیشه و عبرت اندوزی بود.«
ــه و تفّکر ارزش واالیی قایل  ــیره رفتاری و عملی خود برای اندیش ــام صادق)ع( در س ام
ــخنان را درباره ارزش تعّقل و تفّکر در مسائل دینی بیان  ــت و زیباترین و رساترین س هس

فرموده است.
ــتغن  آن حضرت می فرماید: »ال خیر فی من الیتفّقه من اصحابنا. اّن الّرجل منهم اذا لم یس
ــتان ما  بفقهه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوُه فی باب ضاللتهم و هو الیعلُم ؛ از دوس
ــه و تفّقه نکند، ارزش ندارد. اگر یکی از دوستان ما در دین  ــی که در دین خود اندیش کس
ــنا نباشد، به دیگران )مخالفین ما( محتاج می  ــایل و احکام آن آش خود تفّقه نکند و به مس
ــود، هر گاه به آن ها نیاز پیدا کرد، آنان او را در خط انحراف و گمراهی قرار می دهند  ش

در حالی که خودش نمی داند.«
ــم آن قدر مهم است که می فرماید:  ــوای شش ضرورت یادگیری احکام دینی در منظر پیش
»اگر به جوانی از جوانان شیعه برخورد نمایم که در دین تفّقه نمی کند، او را تأدیب خواهم 

کرد.«
9ـ بهره گیری از افراد توانا

ششمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت با ارزیابی قابلیّت ها و توانمندی های شاگردان 
ــؤاالت و گفتگوهای علمی پرورش داده بود. به  ــخ به س خود، برخی از آن ها را برای پاس
عنوان مثال در مباحث کالم و مباحث اعتقادی به ویژه مسائل امامت، افراد ممتاز و برگزیده 
ای همچون »هشام بن سالم«، »هشام بن حکم«، »حمران بن اعین« و... را تربیت کرده و به 

موقع از آن ها استفاده می کرد.
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»یونس بن یعقوب« می گوید: نزد امام صادق )ع( بودم که مردی از سرزمین شام به دیدن 
ــت که من مردی هستم صاحب فقه و کالم، اکنون آمده ام تا  آن حضرت آمد و اظهار داش
ــن علم کالمی که تو درباره آن صحبت  ــا یارانت بحث و گفتگو کنم: حضرت فرمود: ای ب
ــاخته ذهن خودت است؟ مرد گفت: بخشی از آن  ــت یا س ــول خداس می کنی از کالم رس
کالم پیامبر)ص( است و بخشی از آن کالم خودم. امام فرمود: پس تو شریک رسول خدا 
ــیده است؟ گفت: نه، اینجا بود که  ــتی؟ گفت: نه، حضرت فرمود: پس به تو وحی رس هس
ــت که پیش از آن که  ــادق )ع( به من روی کرد و فرمود: ای یونس! این مردی اس ــام ص ام
سخن بگوید، خود را محکوم کرده است. سپس فرمود: ای یونس! اگر کالم می دانستی با 
ــانی از صاحبان کالم را پیدا می کنی،  او مناظره می کردی! اکنون بیرون رو و ببین چه کس
آن ها را نزد من بیاور. یونس می گوید: بیرون رفتم و تعدادی از متکلمین همچون: حمران 
ــالم، قیس بن ماصر و... را دیدم. آن ها را به حضور امام بردم و آن  ــام بن س بن اعین ، هش
حضرت دستور داد تا با مرد شامی مناظره کنند. آن ها هر کدام با مرد شامی بحث و گفتگو 

کردند و بر او در زمینه ی علم کالم غالب گشتند.
10ـ دعوت به پیروی از اخالق حسنه

نیاز به اخالق حسنه یک نیاز بشری و انسانی است و به جامعه خاّصی اختصاص ندارد. به 
ــان بداند چه چیزی برای او در اخالق نیک  همین جهت پیامبر اکرم)ص( فرمود: »اگر انس

وجود دارد، حتمًا متوجه می شود که او به داشتن اخالق نیکو نیازمند است.«
حسن خلق آن قدر عظمت و ارزش دارد که هر کسی به عمق و ژرفای آن نمی رسد و به 
ــود، چنان که امام صادق )ع( فرمود: »وال یکون ُحسُن الُخلق ااّل فی  هرکس عنایت نمی ش
کّل ولیٍّ و صفیٍّ و ال یعلم ما فی حقیقة ُحسن الُخلق ااّل اهلّل تعالی؛ و حسن خلق یافت نمی 
شود مگر در وجود دوستان و برگزیدگان خداوند و آن چه در حقیقت خلق نیکوست، جز 

خداوند متعال کسی نمی داند.«
ــیره  ــنده نکرده، بلکه در س رئیس مکتب جعفری نه تنها به بیان اهمیت و ارزش اخالق بس
خود برای ثمر بخش بودن آن در جامعه به بیان موارد و مصداق های عینی آن نیز پرداخته 
ــود. از آن حضرت در مورد مکارم  ــوس تر ش ــأله مذکور ملموس تر و محس ــت تا مس اس
اخالق سؤال شد، فرمود: »العفُو عّمن ظلمک وصلُة من قطعک و اعطاُء من حرمک و قوُل 
ــی که به تو ستم روا داشته است و ارتباط داشتن با  ــت از کس الحّق و لو علی نفسک؛گذش
کسی که با تو قطع رابطه کرده است و عطا نمودن به کسی که تو را محروم ساخته و گفتن 

سخن حق هر چند به ضرر تو باشد.«
ــت و می  ــاره نموده اس آن حضرت در ادامه این موضوع به ثمرات و فواید اخالق نیک اش
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فرماید: »ُحسُن الُخلق یزیُد فی الّرزق؛ خوی نیک باعث افزایش روزی می شود.«
ــفارش نموده و آن را موجب  ــیعیان را به خوش رفتاری با خانواده س در روایتی دیگر ش
ُه فی اهل بیته زید فی عمرهِ؛ هر  ــن بِرُّ ــدن عمر می داند و می فرماید: »من حُس طوالنی ش

کس با خانواده خود، خوش رفتاری کند، عمرش طوالنی می شود.«
هم چنین رعایت اصول اخالقی و توجه به آداب انسانی و خوش برخوردی را از ویژگی 
ــته و آن را بر شیعیان راستین الزم شمرده و بر اجتناب از بدخلقی  ــیّع دانس های مکتب تش

تأکید نموده است.

نقش استادان در دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق)ع(
ــاخصه های  ــت. ش ــد همین بحث اس ــتر مورد مطلوب ما در این مقاله میباش آنچه که بیش
ــگاه  در سه حوزه مختلف و مرتبط قابل تعریف و تحلیل است.این سه حوزه، شامل  دانش
ــی دانشگاه هاست. در این میان  ــانی، نظام اداری و آموزشی و محتوای آموزش نیروی انس
ــانی نقش مهمتری دارد. حوزه نیروی انسانی، خود به سه گروه استادان،  حوزه نیروی انس
ــود. در این میان نقش استادان پر رنگ تر و  ــگاه تقسیم می ش ــجویان دانش کارکنان و دانش
موثرتر است.  تنها ارتباط استاد با دانشجویان تدریس است، پس هر آنچه استاد بخواهد از 
این طریق انجام مي شود، یعني تعلیم و تربیت با تدریس انجام مي شود. تدریس هنرمندي 
و نقش آفریني است، که استاد مي تواند در آن با اخالق حرفه اي، افزایش روابط اجتماعي 
و مشارکت پذیري، باعث تربیت متخصصاني شود که ضمن اینکه تسلط کافي در تخصص 

داشته باشند تربیت هم داشته باشند چرا که انسان خلیفه اهلل است.  
ــیدن به  ــتادان میتواند ما را در رس ــع از مذهب جعفری برای اس ــهای جام پس ارائه درس

دانشگاه اسالمی از منظر امام صادق )ع( یاری کند.

الف( اخالص 
ــگاه امام صادق  ــت. در دانش به معنی پاک کردن درون از مالحظه غیر خدا در عبادت اس
ــده و عاقبت آن آتش دوزخ برشمرده  ــته ش )ع( تعلیم و تعلم با نیت غیر الهی مذموم دانس
شده است. تأکید بر اخالص از آن جهت است که علم آموزی به شرط داشتن اخالص از 
افضل عبادات است. در حدیثي امام صادق)ع( فرمودند: »َمن تََعلََّم هللّ  عّز و جّل و َعِمَل هللّ  
و َعلََّم هللّ  ُدِعَي في ملکوِت الّسماوات عظیما«. هر کس بابي از دانش را براي خدا فرا گیرد 
و براي او به آن عمل کند و آن را به جهت کسب رضاي الهي به دیگران نیز بیاموزاند، در 

ملکوت آسمانها به عنوان شخصي بزرگ خوانده مي شود.
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ب( تواضع:
ــت که فرمودند: تواضعوا لمن تعلمونه  معاویه بن وهب از امام صادق )ع( روایت کرده اس
العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم؛ نسبت به کسی که به او علم می آموزید و نسبت به 

کسی که از او علم می آموزید، تواضع کنید.

ج( حلم و بردباری:
از امام صادق )ع( روایت شده است که فرمودند: اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم و الوقار؛ 

در پی کسب علم باشید و آن را با بردباری و وقار زینت دهید.

د( سکوت:
از نشانه های دانشمند سکوت است بدین معنی که هر سخنی به زبان نمی آورد و به موقع 
و به اندازه سخن میگوید از امام صادق روایت شده است: با سکوت، )یعنی با عمل( مردم 

را به سوی ما دعوت کنید.

و( عدم بخل در انتقال علم: 
امام صادق)ع( فرمودند: در کتاب علی)ع( دیدم که خداوند پیش از اینکه از جاهالن عهد 

بگیرد که علم بیاموزند، از عالمان  پیمان گرفت که علم را به جاهالن بذل کنند.

ه(. خود ارزیابی
ــود که  ــالمی از منظر امام صادق )ع( به این آیه از قرآن توجه خاص میش ــگاه اس در دانش
خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا دارید و هر کس باید بنگرد 
که برای فردای خود چه از پیش فرستاده است و از خدا بترسید، در حقیقت خدا به آنچه 

می کنید آگاه است.)حشر 18( 
ــبه کنیم که اگر کار نیک انجام شده بر شکر  ــگاه باید هر روز باید محاس آری در این دانش

خود افزوده و اگر گناهی مرتکب استغفار کنیم.
ی( نگاه عادالنه به جویندگان دانش:

ــه عالقه مندان به  ــان ب ــیر آیه ی : وال تصعر خدک للناس؛ نگاه یکس ــام صادق در تفس ام
ــمرده و فرمودند: همه ی مردم در  فراگیری را به عنوان یکی از اصول تعلیم و تربیت برش

دانش آموختن ، باید نزد تو یکسان باشند.
البته خوش خلقی و مالیمت استاد نیز از شاخصه های اخالقی این دانشگاه اسالمی است 
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ــان را معلمی آسان گیر معرفی فرمودند: خداوند مرا نفرستاد تا بر  تا آنجا که پیامبر خودش
خود و دیگران سخت گیری کنم؛بلکه مرا به عنوان معلمی آسان گیر مبعوث کرد.

ــالمی، یک استاد خوب باید ویژگیهایی داشته باشد  ــگاه اس از نظر امام صادق )ع( در دانش
که مهمترین آنها عبارتند از: شاگرد پروری، احترام به دانشجو، مربی بودن و نقش موثر در 
تربیت اخالقی دانشجو داشتن، شاخص بودن از نظر علمی، شاخص بودن از نظر اخالقی 

و .... 
ــده بود. هنگامی که  ــازنده و آموزن ــای آن حضرت با گروه های دگر اندیش س برخورده
ــت تعجب خود را پنهان  ــل علیه زندیقی، عتاب آمیز صحبت کرد، آن زندیق نتوانس مفض
ــاگردان جعفر صادق باشید چه این که ایشان  ــما از حلقه ش کند و گفت گمان نمی برم ش

رفتاری بس مالیم تر و خوشایندتر از این جوش و خروش شما دارد.
آن حضرت که با مخالفان این نوع برخورد کریمانه را دارد، به یقین با اصحاب و شاگردان 
خاص خویش، رفتاری واالتر از این خواهد داشت. او سال ها بر کرسی درس و منبر پیامبر 

صلی اهلل علیه وآله قرار گرفت و هزاران شاگرد را در مکتب خود تربیت کرد.
ــتاد بزرگ، طی این سی وچند سال، برخورد شایسته یک استاد را با  ــلوک علمی این اس س
ــال کوتاه به چند عنوان  ــیم می کند و ما در این مج ــاگردان خود به زیباترین وجه ترس ش

مختصر اشاره میکنیم:
الف: تشویق و تکریم شاگردان

تاریخ پربار زندگی امام صادق علیه السالم نشان می دهد که آن حضرت، چه در حضور و 
چه در غیاب یاران و شاگردان شایسته خود، نسبت به آنان، تعبیرات زیبایی دارد که نشانگر 
ــت. بعنوان مثال ابان بن تغلب می گوید: از پدرم شنیدم  ــویِق آن ها و احترام به آنان اس تش
ــیدیم. همین که نگاه امام  ــالم رس که می گفت: به اتفاق پدرم خدمت امام صادق علیه الس
ــتور داد بالش برای پدرم نهادند و با پدرم مصافحه و معانقه کرد و به او  به پدرم افتاد، دس
خوشامد گفت و یا  هشام بن محمدالسائب الکلبی که امام علیه السالم نسبت به او بسیار 
ــد، امام صادق علیه السالم او  ــت به گونه ای که هر گاه بر حضرت وارد می ش عنایت داش

را نزد خود می نشاند و با او با گشاده رویی و نشاط سخن می گفت.
ب: اُنس با شاگردان

ــت. به  ــرکت در مجالس آن ها اس ــاگردان، مراوده، دید و بازدید و ش منظور از انس با ش
ــت می داشته و دوری آنان باعث دلتنگی  ــان را دوس این معنی که آن حضرت دیدار با ایش
ــالم شنیدم که می فرمود: من از  ــه می گوید: از امام صادق علیه الس حضرت می شد.غبس
دست مردم مدینه و تنهایی خودم به خدا شکایت می کنم تا این که شما بر ما وارد شوید 
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ــوم و خطاب به ابوحمزه می گفت: ای ابوحمزه از دیدار  ــادمان می ش ــما ش و از ورود ش
ــوم. و یا زمانی که عقبة بن خالد، معلی بن خنیس و عثمان بن عمران بر  ــما آرام می ش ش
ــالم وارد شدند، حضرت فرمود: خوش آمدید، خوش آمدید؛ ای  حضرت صادق علیه الس
کسانی که ما را دوست دارند و ما آن ها را دوست داریم. و سپس فرمود: َجعلکم اهلّل َمَعنا 

نیا و آالخرة. فی الُدّ
ج: میدان دادن برای سخن گفتن

ــالم در محضر شریف آن امام همام، لب  ــاگردان امام صادق علیه الس گاهی اصحاب و ش
ــودند؛ نخست به این دلیل که هیبت معنوی امام جرأت سخن گفتن در  ــخن نمی گش به س
محضر ایشان را از حاضرین سلب می کرد، دیگر این که سخن گفتن در محضر ایشان را 
ــد. در چنین اوضاع و احوالی حضرت خودش  ــاب می آوردن نوعی خالف نزاکت به حس
ــدند که هیبت ایشان و ادب دوستان، از کسی  ــتور به مناظره می دادند و راضی نمی ش دس
سلب جرأت نماید. لذا در محفلی که مناظره و گفتگو بود، دیدند حمران بن اعین ساکت 
ــؤال کردند که چرا سخن نمی گویی؟ حمران گفت: سرور من، سوگند  ــت. حضرت س اس
یاده کرده ام که در مجلسی که شما حضور دارید به خود اجازه سخن گفتن ندهم. حضرت 

فرمودند: من به تو اجازه دادم، حال سخن بگو.
د: تقدیر از تالش های علمی

همه شاگردان آن حضرت در راه حفظ آثار اهل بیت علیهم السالم اهتمام می ورزیدند، اما 
برخی از آن ها نقش بیشتری داشتند و درست به همین دلیل، امام بر خود الزم دیده است 
ــان در حق زرارة و محمد  ــته و صادقانه آن ها قدردانی نماید. ایش که از تالش های برجس
ــتند و از امنای الهی به  ــلم و برید بن معاویة و لیث بختری فرمود: اینان از نجبا هس بن مس
شمار می آیند، حالل و حرام خدا را می دانند و اگر اینان نبود آثار نبوت تباه می شد.جلوه 
ــت که در سیره عملی  ــاگردان خود اس دیگر تقدیر از تالش های علمی؛ ارجاع مردم به ش
ــام برای بحث و گفتگو نزد حضرت  ــت؛ مثال مردی از ش ــده اس امام صادق بارها دیده ش
ــان آن شخص را به حمران ارجاع داد، آن شخص گفت، من برای مناظره با  آمده بود، ایش
شخص شما آمده ام نه حمران، حضرت فرمود، اگر بر ایشان ظفر یافتی، گویا بر من غالب 
شده ای. بعد از ختم مناظره، حضرت از مرد شامی سؤال کرد که حمران را چگونه یافتی؟ 

گفت: بسیار حاذق و ماهر بود. هر آن چه که پرسیدم، به خوبی جواب گفت.
ه : راهنمایی و تذکر

انسان غیر معصوم هر چه دانش داشته باشد و تالش های علمی صادقانه صورت داده باشد 
باز هم بی نیاز از منبع فیض نیست که هر از گاهی رو به سوی او آورد و نقاط قوت خود 
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ــوف یابد تا در صدد رفع آن ها برآید. امام  ــنود و بر ضعف های خود وق ــان او بش را از زب
ــالم با هدف توانمندساختن شاگردان، نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد  صادق علیه الس
ــانی.  ــخنی را دنبال می کنی و به نتیجه می رس می کرد. به حمران می گفت: در بحث، س
ــانی اما توانایی  ــالم فرمود: می خواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برس ــام بن س به هش
نداری. به احول فرمود: در بحث و مناظره قیاس بسیار می آوری و باطل را به باطل جواب 
ــوی اما از اخبار و احادیث نبوی  می دهی. به قیس فرمود: در گفتگو به حق نزدیک می ش
فاصله می گیری و حق را به باطل می آمیزی، اما بدان که سخن حق هر چند کم باشد تو 
را از باطل، بسیار بی نیاز خواهد کرد. به هشام بن حکم فرمود: تو در بحث پیش می روی 
همین که می خواهی به زمین بخوری دوباره پرواز می کنی و کسی همانند تو باید با مردم 

سخن بگوید. از لغزش بپرهیز که امداد و شفاعْت یاریگر تو خواهد بود.
و: ابراز خشم از اسائه ادب به شاگردان

کسانی از کوفه به محضر شریف حضرت رسیدند و از کسانی چون برید و زرارة و محمد 
ــا فرمود: ای گروه عیب جو و هرکس که  ــلم عیب جویی کردند، حضرت به آن ه بن مس
ــما را پاک نگرداند. شما از کسانی عیب می گویید که امین  ــت! خدا روح ش همفکر شماس
ــما هستند. آنان ستارگان شیعیانم هستند، چه زنده باشند چه  خدا بر حالل و حرام دین ش
ــدت ناراحتی  ــپس حضرت از ش مرده. اینان یاد پدرم را زنده کرده اند. راوی می گوید: س
ــمول صلوات و رحمت  ــتند که مش ــانی هس گریه کردند و آن گاه اضافه کردند: آنان کس

خداوند می باشند، چه زنده باشند و چه مرده.
ز: تأثر از فوت یاران

ــید، بر او رحمت فرستاد و سوگند یاد  زمانی که خبر رحلت ابان بن تغلب به حضرت رس
ــیبانی کوفی، که  ــت. و یا عبدالملک بن اعین ش کرد که مرگ ابان دل مرا به درد آورده اس
یکی از یاران باوفا و از شاگردان امام صادق علیه السالم بود. ایشان در مدینه از دنیا رفت، 
حضرت در حق ایشان دعا کرد: خدایا! او را در روز قیامت جزو ثقل محمد صلی اهلل علیه 
ــپس با جمعی دیگر به  ــن که او در نزد ما از بهترین بندگانت بود. س ــه قرار ده، چه ای وآل

زیارت قبر او رفت و در کنار تربتش بر او رحمت فرستاد
نتیجه سخن:

ــگاه میتوانند به عنوان یک الگویي که چهرهاي مقبول بین دانشجویان دارند  ــاتید دانش اس
معرفي شوند. معموال دانشجویان در محیط دانشگاه بیشتر از دو قشر تاثیر میپذیرند: دوستان 
و اساتید. این تاثیر پذیري نه فقط در امور مذهبي بلکه در امور سیاسي و یا اجتماعي هم، 
چنین میباشد. دانشجویان اساتید خود را به عنوان فردي که گرم و سرد روزگار را چشیده 
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ــته و تجربیات زیادي در عمر خود کسب کرده، میشناسند و  ــت و مطالعات زیادي داش اس
در پیش خود اعمال و رفتارشان را تقریبًا منطقي و علمي میدانند، که احتمال اشتباه در آن 
ــتاد به دانشجو مهم است، زیرا دانشجو انتظار دارد که  خیلي کم وجود دارد، حتي نگاه اس
ــتاد دست آنها را بگیرد، نه اینکه آنها را مسخره کند. بنابراین اخالق و رفتار بسیاري از  اس
اساتید که بیشتر هم در بین دانشجویان سرشناستر هستند خیلي میتواند در باشکوه تر شدن 
ــائل فرهنگی دانشگاه کمک کند.. دانشگاه اسالمي رسالت بزرگ تربیتي بر عهده دارد.   مس
با توجه به اینکه دانشجویان یادگیري پنهان نیز دارند از همه جهات، از اخالق پسندیده و 
اسالمي ، از نحوه پوشش ، نحوه لباس و موارد دیگر که حتي استاد براي آن ممکن است 
ــتاد خود الگو برداري مي کنند. البته حضور امام  ــجویان از اس ــته باشد، دانش طرحي نداش
جماعت دانشگاه در تدریس نقش پر رنگي در این آمار داشته است، و از آنجا که استادان 
ــالمی دارند مي توان از  ــجویان به معارف اس گروه معارف تأثیر بي نظیري در جذب دانش
استادان تحصیل کرده حوزه علمیه، که داراي اخالق پسندیده و جوان پسند هستند استفاده 

کرد تا سبک زندگی اسالمی را در آنان نهادینه کرد. 
ــور و نشاط علمی و فرهنگی خاصی در  ــال امامت بابرکتش ش   امام صادق)ع( طی 34 س
ــترش داد که در تاریخ زندگی بشر کم سابقه بوده است. وی در میدان  ــالمی گس جامعه اس
ــه  ــت تا عقاید باطل را بکوبد و اندیش ــارزه با همه جریانات فکری به مخالفت برخاس مب
ــالمی را به تشنگان حقیقت هدیه نماید. ولی  های منحرف را اصالح کند و عقاید ناب اس
ــانیت، مورد خشم دستگاه غاصب عباسی قرار گرفت،  ــرانجام این بزرگ مرد تاریخ انس س
ــرفت علمی و شهرت روزافزون امام  ــاهد پیش زیرا هرگز منصور را خوش نمی آمد که ش
باشد. او ترس آن را داشت که شاید روزی امام )ع( کرسی خالفت را از زیر پایش بیرون 
بکشد و حکومتش را واژگون سازد، بنابراین در پی ضربه زدن به وجود مبارک آن حضرت 

بود تا اینکه سرانجام با انگور زهرآگین امام را به شهادت رساند.

منابع
ــنجش دینداري جوانان«. نمایه پژوهش. شمارههاي 7و  1- طالبان، محمدرضا)1377(، »س

9، تهران.پژوهشهاي فرهنگ .و اندیشه اسالمي.
2- طبرسی، ابولفضل علی)1385(، مشکاه االنوار، نجف، مکتبه الحیدریه، چ دوم

ــی)1389(،« راهکارهای عملی  ــاج ابراهیم ــد تقی ح ــیف اهلل و محم ــل الهی، س 3- فض
ــتادان دروس معارف اسالمی«، معرفت ، سال  ــدن دانشگاهها با رویکردی به دیدگاه اس ش

نوزدهم،ش157



404

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــي تربیت، شماره 7  4- ضیایي فرد یدا...، 1381 نگاهي به نهاد امور تربیتي، ماهنامه پرورش
و 8 سال17 ص15 

5- نعیمي ، جواد 1375، شوق پرواز، مشهد انتشارات گوهر سیاح ص64.
6- نشریه حوزه،  قم، دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه، سر دبیر عباس صالحي

7- طوسي، ابو جعفر، استبصار، تهران، دارالکتب االسالمیه، 1390  
8- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملي، ج17، ص167، ب 35، قم، آل البیت)ع(.

9-  االصول المهذبه، مجتهد تبریزي، ص96، ح13. 
ــر  ــه النش ــیخ صدوق، ج3، ص341، ح4208، قم، مؤسس ــره الفقیه، ش ــن ال یحض 10-  م

االسالمي، 1413ق.
11-  الکافي، کلیني، ج1، ص67، تهران، دارالکتب االسالمیه. 

12-  بحاراالنوار، عالمه مجلسي، ج104، ص405، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛ اصول 
کافي، ج1، ص57.

13- الکافي، ج1، ص58، ح19.
14-  التهذیب، شیخ طوسي، ج3، ص177، ب 14، تهران، دار الکتب االسالمیه، 1365ش.

15- وسائل الشیعه، ج27، ص61؛ بحاراالنوار، ج2، ص245؛ سرائر، ج3، ص575.
16-  الکافي، ج1، ص67 و 68، ح10.

17-  التوحید، شیخ صدوق، ص531، قم، جامعه مدرسین.
18- هاشم زهی، نوروز و دیگران)1389(؛« سنجش مقایسه ای نگرش مبدعان و دانشگاهیان 
به اسالمی سازی دانشگاه در ایران« معرفت در دانشگاه اسالمی، سال چهاردهم ، ش1)بهار(
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اخالق از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السالم
سمیّه رضایی1

چکیده:
ــت  ــالم از آیات و روایات، مي توان این معنا را به دس با نگاهي به آموزه هاي وحیاني اس
ــت. به این معنا که  ــب مکارم اخالقي اس ــب مراتب کمالي ایمان در گرو کس آورد که کس
ــت را  ــي آن رفتاري که برتر و نیکوتر از همه اس ــان رفتارهاي خوب اخالق ــان در می انس
برگزیند و به تعبیر قرآن احسن و نیکوتر را انتخاب کرده و متصف و متخلق به آن شود. 
تعریف اخالق هرچه باشد، ضرورت طرح آن در جامعه به صورت مستمر و دائمي بر هیچ 
ــیده نیست. در لزوم طرح آن همین بس که امام علي علیه السالم فرموده: »لَْو ُکنّا  کس پوش
ــي ناراً َوال ثَوابا َوال ِعقابا لَکاَن ینْبَغي لَنا اَْن نُطالَِب بَِمکارِمِ االَْْخالِق  ال نَْرُجو َجنًَّة َوال نَْخش
ــبیِل النَّجاِح؛ اگر ما امیدي به بهشت و ترسي از دوزخ و انتظار ثواب  َفاِنَّها مِّما تَُدلُّ َعَلي َس
ــراغ فضایل اخالقي برویم؛ چرا که آنها راهنماي  ــته بود به س ــتیم، شایس و عقاب نمي داش

رستگاري هستند.«  
ــتفاده مي شود که نیاز به اخالق یک نیاز بشري و انساني است  از حدیث فوق به خوبي اس
و به فرد و یا جامعه دیني اختصاص ندارد. به همین جهت پیامبر اکرم صلي اهلل  علیه  و  آله 

1. مدرسه ریحانه طلبه سال دوم
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ــِن الُْخْلِق لََعلَِم اَنَّه یْحتاُج اَْن یُکوَن لَُه ُخْلٌق َحَسٌن؛ اگر  ُجُل مالَُه فِي ُحْس فرمود: »»لَْو َعلَِم الرَّ
انسان بداند چه چیزي براي او در اخالق نیک وجود دارد، حتمًا متوجه مي شود که او نیاز 

به داشتن اخالق نیکو دارد.«  
حانَُه َمکارَِم  ــبْ ــن آن حضرت صلي اهلل  علیه  و  آله در جاي دیگر فرمود: »َجَعَل اهلل ُ ُس همچنی
َک بُِخْلٍق ُمتَِّصٍل باهلل ِ؛ خداوند سبحان  االْخالِق ِصَلًة بَینَُه َوبَیَن ِعبادِهِ َفَحْسُب اََحِدُکْم اَْن یتََمسَّ
فضایل اخالقي را وسیله ارتباط میان خود و بندگانش قرار داد. پس براي شما کافي است 

که هر یک از شما دست به اخالقي بزند که او را به خدا پیوند دهد.«  
. آنچه در پیش رو دارید، نگاهي است به اهّمیت و جایگاه اخالق از دیدگاه رئیس مکتب 
ــد براي همه کساني که  ــت ره توشه اي باش ــالم. امید اس جعفري، حضرت صادق علیه الس

دوست دارند بر اساس اخالق اسالمي رفتار کنند و زینت اهل بیت علیهم السالم باشند.
کلید واژگان: امام صادق ، اخالق، مکارم االخالق، ثمرات خوش خلقی.

مقدمه:
برای اخالق که از ریشه »خلق« گرفته شده، تعریف هاي مختلفي آورده شده است؛ مرحوم 
ولٍَة مِْن ُدوِن  ــهُ ــي رحمه  اهلل مي فرماید: »اَلُْخْلُق َمَلَکٌة للِنَّْفِس ُمْقتَِضیٌة لُِصُدورِ االَْفْعاِل بُِس نراق
اِْحتیاٍج اِلي فِْکٍر َورِویٍة؛ ُخلق، یک حالت نفساني است که موجب مي شود کارها به آساني 

و بدون نیاز به فکر و دقّت از انسان سربزند.«  
ــت که از  ــه طباطبائي در تعریف علم اخالق مي گوید: »علم اخالق، فنّي اس ــوم عاّلم مرح
ملکات انساني مربوط به نیروهاي نباتي و حیواني و انساني بحث مي کند و فضایل ملکات 
را از رذایل آنها جدا و ممتاز مي  سازد تا انسان بتواند به واسطه تجلي و اتصاف به فضایل 
ــعادت علمي خود را تکمیل نماید و در نتیجه، افعال و رفتاري داشته باشد که  اخالقي، س
ــاني گردد. البته آنچه به عنوان هدف علم اخالق  ــتایش عموم و مدح جامعه انس موجب س
ــت؛ ولي از نظر ما هدف اخالق اسالمي  ــد، به عقیده علماي اخالق یونان بوده اس ذکر ش
»اِبْتغاءِ وجه اهلل « ]و رسیدن به رضایت خداوندي[ است نه رسیدن به مدح و ثناي اجتماعي 

و نه ]حتّي صرف رسیدن[ به فضیلت و کمال انساني.«  
ــوال محمد صالح مازندراني، از علماي بزرگ، درباره ضرورت توجه به اخالق و مباحث  م
ــل به آن را ترک  ــت که مردم علم اخالق و عم ــه مي گوید: »تعجب اس ــي در جامع اخالق
ــعادت اخروي در اعمال ظاهري است و یک دهم آنچه را که  نموده اند و گمان مي کنند س
ــه ندارند. و این بالي گمراه  ــات هّمت مي گمارند، به تزکیه نفوس توج ــه پاکي از نجاس ب

کننده است.«  
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ــت که مسئولیت عالمان سنگین  تر مي شود که باید همیشه و به صورت مستمر هم  اینجاس
خود از مسائل اخالقي بهره ببرند و هم به عموم جامعه بحثهاي اخالقي را پیوسته گوشزد 
ــنُ الُخْلِق؛ اسالم، اخالق نیکو  ــالُم ُحْس کنند. پیامبر اکرم صلي  اهلل  علیه  و  آله فرمود: »ااَلْْس

است.«  
؛ خوش  ــِق َرأُْس ُکلِّ بِرٍّ ــُن الُْخْل ــالم نیز در این باره فرمود: »»ُحْس ــرت علي علیه  الس حض

اخالقي، اساس تمام خوبیها است.«  
و در روایت دیگر مي خوانیم: »جاَء َرُجٌل اِلي َرُسوِل اهللّ ِ مِْن بَیِن یَدیِه َفقاَل: یا َرُسوَل اهللّ ِ ما 
الّدیُن؟ َفقاَل ُحْسُن الُْخْلِق، ثُمَّ اَتاُه َعْن یمینِِه َفقاَل َما الّدیُن َفقاَل ُحْسُن الُُخْلِق ثُمَّ اَتاُه مِْن قِبَِل 
ــمالِِه َفقاَل: َما الّدیُن َفالْتََفَت اِلَیِه َوقاَل: اَما تَْفَقُه؟ الّدیُن ُهَو اَْن ال تَْغَضَب؛ مردي از جلوي  ِش
ــت؟ پس  ــول خدا! دین چیس ــول خدا نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: اي رس روي رس
ــمت راست حضرت آمد و پرسید: دین چیست؟  حضرت فرمود: اخالق نیک، آنگاه از س
ــؤال  ــمت چپ آن حضرت آمد و دوباره س پس حضرت فرمود: خوش خلقي. آنگاه از س
کرد: دین چیست؟ این بار حضرت فرمود: نفهمیدي؟ دین، آن است که خشمناک نشوي.«

اخالق
ــش »جعفر« و کنیه اش  ــب جعفري که نام مبارک ــالم، رئیس مکت ــرت صادق علیه الس حض
ــد،  ــالم و مادر مکّرمه اش »ام فروه« مي باش »ابوعبداهلل « و پدر بزرگوارش امام باقر علیه الس
ــم به جهان گشود.  آن  ــال 83 هجري قمري در مدینه منوره چش در هفدهم ربیع االول س
حضرت در سال 114 هجري به امامت رسید و دوران امامت آن حضرت با حکومت چند 

تن از خلفاي اموي و عباسي هم زمان شد که عبارت اند از:  
1. هشام بن عبد الملک )105 ـ 125 ق(؛  

2. ولید بن یزید بن عبدالملک )125 ـ 126 ق(؛  
3. یزید بن ولید بن عبدالملک )126 ق(؛  

4. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک )70 روز از سال 126 ق(؛  
5. مروان بن محمد مشهور به مروان حمار )126 ـ 132 ق(؛  

6 ـ عبد اهلل  سفاح )132 ـ 137 ق(؛  
7. ابوجعفر منصور دوانیقي )137 ـ 158 ق(.  

آن حضرت در بیست و پنجم شوال 148 در سن 65 سالگي توسط منصور دوانیقي مسموم 
و در مدینه به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

امام جعفر )ع( اخالق نیک را یک صفت خاص و یکنواخت نمي دانست بلکه آن را با تفکر 
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ــت  و تحول مطابق مي نمود و خصائص تغییرناپذیر که با عقل و فکر صحیح مطابقت داش
ــه راضي و  ــورد توجه او بود زیرا تحوالت و تغییرات زمان در او تأثیر نمي کرد و همیش م
خرسند در یک طریق سیر مي کرد و راستي این نوع اخالق است که همیشه باقي و برقرار 
مي ماند به عقیده او اخالق نباید قالبي باشد که صفات مختلف در آن ریخته شده و پیوسته 

به یک شکل و رنگ باقي بماند و تحولي پیدا نشود.  
ــوادث و ذلت و خواري  ــه آدمي در برابر ح ــت ک ــکیبائي را در آن نمي دانس او صبر و ش

مقاومت کند بلکه عقیده داشت اگر پسندیده نیست باید آن را ترک کرد.  
اما هنگامي که صبر توأم با عمل و هدف و منظور شخص، رهائي از تنگي و فقر باشد در 
ــندیده بود و هرگز منظور اسالم از صبر و شکیبائي تسلیم  ــیار پس نظر امام صادق )ع(  بس
ــیار دور از انصاف است که گفته شود که اسالم این  ــدن به ذلت و خواري نیست و بس ش
نوع تن دادن به خفت و خواري را صبر نام گذارده است اما امام باقر )ع( پدر امام صادق 
ــت که کاري از حدود قوا و سعي و  ــکیبائي در موقعي الزم اس )ع( معتقد بود که صبر و ش
کوشش آدمي خارج باشد و آن این است که کسي با زور و فشار امري را قبول کند و خود 

را به ذلت و خواري افکند، چنانکه گویند:  
ــدت بیماري شکوه و ناله مي کرد امام  ــد که از ش وقتي یکي از یاران امام باقر )ع( بیمار ش
باقر )ع( به حال او رقت نمود و دلسوزي کرد ولي موقعي که از مرگ او اطالع یافت زیاد 
ــود:  »ما همواره آنچه را که  ــیدند، فرم ــت و متأثر نبود. پس در این باره از وي پرس ناراح
دوست داریم از خدا مي خواهیم و هنگامي که امري برخالف میل ما انجام شد هرگز قادر 
به مخالفت با قضا و قدر و حکم الهي نخواهیم بود1.باري امام جعفر )ع( عالقه داشت که 
اخالق فاضله و نیک در میان مردم از اصول و شرایط اولیه زندگي باشد و جزء عادات آنها 
ــت و از دیگران  ــوب گردد و به قدري آن را رواج دهند که گوئي عادتي موروثي اس محس

کسب نکرده اند.  
ــب شود به محض برخورد با یک صفت  ــندیده اگر از دیگران کس زیرا اخالق و خوي پس
ــي  ــت جاي خود را به آن مي دهد و امام صادق )ع( در این باره گوید: »کس ــند و زش ناپس
ــب کند باالخره به  ــته نبوده و بعد آن را کس که فطرتا با خلق و خوي جمیل و خوب آراس
محض برخورد با صفات بد و زننده آن را از دست داده و صفت نیک او زایل مي شود زیرا 
ــت و مانند زردي مسي است که با ورقه اي بسیار  ــتر مایل اس که به خلق و خوي اولي بیش
ــده و رنگ 2 آن تغییر مي کند« البته  ــد که به زودي سائیده ش ــده باش نازک از طال رنگ ش

1.عیون االخیار ج3 ص57                                                                        
2 زهراالدب ج1 ص124
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ــت که کسب اخالق از دیگران ثمري ندارد بلکه  منظور امام جعفر )ع( از این بیان آن نیس
براي این است که به مردم بفهماند و یادآوري نماید که مانند پوشش همان مس به زودي 
ــده و رنگ و جنس اولیه اش آشکار مي گردد، پس اخالق نیک هم اگر اکتسابي  ــائیده ش س
ــت با کوچکترین تالقي یک صفت زشت از بین برود ولي  ــد ممکن اس بوده و فطري نباش
هرگز امام صادق )ع( آن را به طالي مخلوط شده با مس و یا طال  و  جواهر خالص تشبیه 

ننموده زیرا آنها بي غل و غش هستند و هرگز خللي پیدا نمي کنند.

اهمیت اخالق در کالم امام صادق 
1. زندگي با اخالق گوارا مي شود.  

ــِن الُْخْلِق؛ هیچ زندگي اي گواراتر از نیک خوئي  آن حضرت فرمود: »ال َعیَش اَْهنَُأ مِْن ُحْس
نیست.«1

ــي و حتي ــي، خانوادگ ــي اجتماع ــر زندگ ــه اگ ــاند ک ــي مي رس ــث به خوب ــن حدی  ای
ــادابي خواهد  ــاط و ش ــادي و نش ــوردار از ش ــد، برخ ــالق باش ــا اخ ــوأم ب ــرادي ت   انف
بود. جامعه و خانواده اي که اخالق را مراعات نکنند، نشاط و شادابي از آن رخت خواهد 

بست.  
2. عمر را صرف ادب و اخالق کن.  

ــْل اََحدها الََِدبَِک  ــَت في ُعْمِرَک یْوَمیِن َفاْجَع ْل ــالم فرمود: »اِْن اُجِّ حضرت صادق علیه الس
ــدي، یک  ــتَعیَن بِِه َعَلي یْومِ َمْوتَِک؛ اگر از عمرت تنها به میزان دو روز مهلت داده ش تَْس

روزش را براي ادب خود اختصاص بده تا براي روز مرگ از آن کمک بگیري.« 2
ــت.  آن حضرت فرمود: »»ثاَلثٌَة تَُدلُّ َعلي َکَرمِ الَْمرءِ:  ــانه بزرگواري اس 3. اخالق نیک نش
ــانه بزرگواري انسان است: خوش  َرِف؛ سه چیز نش ــُن الُْخْلِق َوَکْظُم الَْغیِظ َوَغضُّ الطَّ ُحْس

اخالقي، فرو بردن خشم و فرو پوشیدن چشم.« 3
4. اخالق نیک نشانه درست اندیشي است.  

ــتَدلُّ بِها َعلي اِصابَِة الّرأِي: ُحْسُن اللِّقاءِ  ــالم مي  فرماید: »ثاَلثٌَة یْس حضرت صادق علیه  الس
َوُحْسُن االِْستِماِع َوُحْسُن الَْجواِب؛ سه چیز نشانه درست اندیشي است: خوش برخوردي، 

خوب گوش دادن و نیکو پاسخ دادن.«4
ــت؛ زیرا براي  این حدیث بیش از هر کس، واعظان و عالمان جامعه را هدف قرار داده اس

1. وسائل الشیعه ج8، ص571 
2. روضه کافی، ج 8، ص150.

3.علی بن شعبه حرانی تحف العقول ص572ح34
4.علی بن شعبه حرانی تحف العقول ص572 ح34 
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ــت و هم توّجه به سخنان و درد دلهاي مردم و  هدایت مردم هم خوش برخوردي الزم اس
هم نیکو جواب دادن به سؤال دیگران.  

ــن خلق آنقدر عظمت و ارزش دارد که هر کس به عمق و ژرفاي آن  5. در یک کالم ُحس
نمي رسد، و به هر کس عنایت نمي شود؛ چنان که امام صادق علیه السالم فرمود: »َوال یُکوُن 
... َوال یْعَلُم ما فِي َحقیَقِة ُحْسِن الُْخْلِق ااِلَّ اهلل  تعالي؛ و  ــُن الُخْلِق ااِلّ في ُکلِّ َولِيٍّ َوَصفيٍّ ُحْس
ــتان و برگزیدگان ]خداوند[... و آنچه در  ــن خلق یافت نمي شود مگر در وجود دوس حس

حقیقت خلق نیکو است جز خداوند متعال کسي نمي داند.«1
بَْر َوالبِرَّ  ــالم فرمود: »اِنَّ الصَّ ــت. حضرت صادق علیه الس 6. خوي نیک از اوصاف انبیاء اس
ــتي صبر و نیکوکاري، و خوش خوئي از اخالق  ــَن الُْخْلِق مِْن اَْخالِق ااَلْنْبیاءِ؛ به راس  َوُحْس

انبیا است.«2
نمونه هاي عیني از مکارم اخالق 

ــنده نکرده؛ بلکه براي  ــالم تنها به بیان اهّمیت و ارزش اخالق بس حضرت صادق علیه الس
ــت تا  ــش بودن آن در جامعه، به بیان موارد و مصداقهاي عیني آن نیز پرداخته اس ــر بخ ثم
اینکه مسئله مذکور ملموس  تر و محسوس  تر شود. حال به ارائه چند روایت دراین زمینه 

مي  پردازیم:  
ــي  اهلل  علیه  و  آله  ــوَل اهللّ ِ صل ــالم فرمود: »اِنَّ اهللّ َ تَباَرَک َخصَّ َرُس ــام صادق علیه الس 1. ام
بَِمکارِمِ االَْْخالِق َفاْمتَِحنُوا اَنُْفَسُکْم َفاِْن کانَْت فیُکْم َفاْحَمُدوا اهللّ َ، َواْرَغبُوا اِلَیِه في الّزیاَدةِ مِنْها؛ 
ــتي خداوند تبارک و تعالي، پیغمبرش را به فضایل اخالقي مخصوص کرد. پس خود  براس
را آزمایش کنید؛ اگر ]مکارم اخالق[ در شما یافت شد، پس ستایش الهي را به جا آورید، 
ــما عنایت فرماید.« راوي گوید: حضرت آنگاه شروع کرد  ــتر به ش و از او بخواهید که بیش
ــن نمود که: »اَلْیقیُن َوالَْقناَعُة  ــان مصداقهایي از مکارم اخالق و آن را در ده مورد تبیی ــه بی ب
جاَعُة َوالُْمُروَءُة؛ یقین، قناعت،  خاُء َوالَْغیَرُة والشُّ ْکُر َوالِْحْلُم َوُحْسُن الُْخْلِق والسَّ َوالّصبُْر َوالشُّ
بردباري، سپاس گذاري، خویشتن داري، خوش برخوردي، سخاوتمندي، غیرت، شجاعت 

و جوانمردی.3
ــواده، جامعه و حتي تمام  ــت که مي تواند خان ــوارد فوق از مهم ترین فضایل اخالقي اس م

جهانیان را به سعادت و خوشبختي برساند.  
ــُع َعالماٍت، َوْجٌه  ــود: »اِنَّ اَلِْهِل الَْجنَِّة اَْربَ ــت فرم ــرت در مورد عالئم اهل بهش 2. آن حض

ُمنْبَِسٌط، َو لِساٌن لَطیٌف َو َقْلٌب َرحیٌم َو یٌد 
1. بحاراالنوار ج68 ص393
2. المواعظ العددیه ص227

3. منتخب المیزان الحکمه ص170 ح1949
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ــیماي گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و  ــت چهار نشانه دارند: س ُمْعِطیٌة؛ اهل بهش
دست بخشنده.«1

ــالم سؤال شد که مکارم اخالق چیست؟ حضرت در جواب  3. از حضرت صادق علیه الس
ــْن َحَرَمَک َوَقْوُل الَحقِّ َولَْو َعلي  ْن َظَلَمَک، َوِصَلُة َمْن َقَطَعَک، َواِْعطاُء َم ــود: »اَلَْعْفُو َعمَّ فرم
ــت از کسي که به تو ستم روا داشته است، و ارتباط داشتن با کسي که با تو  ــَک؛ گذش نَْفِس
قطع رابطه کرده است، و عطا نمودن به کسي که تو را محروم ساخته، و سخن حق گفتن 

هرچند بر ضررت باشد.«2
ــخویي و خوش برخوردي  ــالم درباره حّد و اندازه خوش ــخصي از حضرت علیه الس 4. ش
ــش نمود و حضرت در پاسخ فرمود: »تَْلیُن جانِبََک َوتَُطیُب َکالَمَک َوتَْلقا أَخاَک بِبِْشٍر   پرس
ــن؛ به نرمي ]و مهرباني[ برخورد نمایي، پاکیزه سخن بگویي و با چهره نیکو برادرت  َحَس

را مالقات کني.«3
ــیدند: »اَيُّ  ــالم مي  خوانیم که از حضرت پرس ــر از آن امام همام علیه الس ــث دیگ در حدی
ــاُغٌل بَِغیِر َمتاِع  ــماٌح باِل َطَلِب ُمکافاةٍ، َوتَش الِْخصاِل بالَْمْرءِ اَْجَمُل َفقاَل ِوقاٌر باِل َمهابٍَة َو َس
نْیا؛ کدامیک از صفات براي مرد زیباتر است؟ فرمود: وقاري که همراه با ترس نباشد، و  الدُّ

بخششي که انتظار مقابله به مثل در آن نباشد، و مشغول شدن به غیر متاع دنیا.«4
ثمرات خوش خلقي 

در قرآن کریم گاه به فوائد دنیوي اخالق مانند: گشایش در رزق، توانایي بازشناسي حق از 
ــماني و زمیني، آرامش روحي و رواني، اشاره شده است وگاهي  باطل، افزایش برکات آس
ــت؛ چنان که مي فرماید: »یْوَم  نیز ثمرات و پیامدهاي اخروي اخالق نیک بیان گردیده اس
ال ینَْفُع ماٌل َوال بَنُوَن ااِلّ َمْن اَتَي اهللّ َ بَِقْلٍب َسلیٍم«؛ »در آن روز که مال و فرزند سودي نمي  
ــي که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.« امام صادق علیه السالم در تفسیر  ــد، مگر کس بخش
ــت که پروردگارش را دیدار کند در حالي که جز خدا در آن  ــلیم فرمود: قلبي اس قلب س
ــد.« سپس افزودند: »هر قلبي که در آن شرک یا شبهه باشد، از منزلت و ارزش ساقط  نباش
است. همانا صاحبان قلب سلیم، وارستگي در این جهان را برگزیدند تا در آن جهان آسوده 

خاطر باشند.«  
ــا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نََهي النَّْفَس َعِن الَْهوي َفاِنَّ الَْجنََّة  ــه ي دیگر مي خوانیم: »َواَمَّ و در آی
ــد و نفس را از هوي باز دارد،  ــان باش ِهَي الَْمْأي«؛ »و آن کس که از مقام پروردگارش ترس

1. امالی صدوق ص184 ح8 
2. االمواعظ العددیه ص227

3. معانیاالخبار،صدوق،ص191،ح1؛منتخبمیزانالحکمه،ص170،ح1950 
4. منتخبمیزانالحکمه،ص170،روایت1944ومعانیاالخبارصدوق،ص253،ح1
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ــت.«  در روایات نیز به ثمرات و فوائد دنیوي و اخروي اخالق  ــت جایگاه اوس قطعًا بهش
ــالِق اهللّ ِ اِنَّ اَْکثََر النّاِس  ــرم صلي  اهلل  علیه  و  آله فرمود: »تََخلَُّقوا بَِاْخ ــم، پیامبر اک برمي خوری
یْدُخُلوَن الَجنََّة بِتَْقَوي اهللّ ِ َوُحْسِن الُْخْلِق؛ اخالق خدایي پیدا کنید، به راستي بیشتر مردم به 

خاطر تقوا و خوش اخالقي وارد بهشت مي شوند.«1.
 در زمینه ثمرات و فواید اخالق خوب حضرت صادق علیه السالم سخنان گرانبهایي دارد 

که در ادامه بحث به برخي از آنها اشاره مي شود:  
- فراواني رزق

- آباداني و طوالني شدن عمر
- پاک شدن گناهان

- زینت دنیا و آخرت
- ثواب بي پایان

فراوانی رزق:
ْزِق؛2خوی نیکو باعث فراوانی روزی می  ــی الرِّ ــُن الُْخْلِق یَزیُد ف  آن حضرت فرمود: »ُحْس

شود«. 
آباداني و طوالني شدن عمر 

ــالم فرمود: »»اِنَّ الْبِرَّ َوُحْسَن الُْخْلِق یْعُمراِن الّدیاَر َویزیداِن فِي االْعمارِ؛  امام صادق علیه الس
ــدن[ عمرها  ــادي زمین، و افزایش ]و طوالني ش ــي و خوش خلقي باعث آب ــتي نیک براس

مي شود.«  
در روایتي دیگر امام صادق علیه السالم شیعیان را به خوشرفتاري با خانواده سفارش نموده 
ه في اَْهِل بَیتِِه زیَد  ــَن بِرُّ ــدن عمر مي داند و مي فرماید: »َمْن َحُس و آن را موجب طوالني ش
ــود.« همچنین  ــرفتاري کند، عمرش طوالني مي ش في ُعْمِرهِ؛ هر کس با خانواده خود خوش
ْمُس الَجلیُد؛3خوي نیکو  ــُن یمیُث الَْخطیئَة َکما تُمیُث الشَّ آن حضرت فرمود: »اَلُْخْلُق الَحَس
ــخ را آب م حضرت جعفر بن محمد علیهما  ــید ی گناهان را ذوب مي کند؛ چنانکه خورش
نْیا َونَْزَهٌة فِي االِخَرةِ َوبِِه َکماُل الّدیِن َوُقْربٌَة  السالم مي فرماید: »»اَلُْخْلُق الَْحَسُن َجماٌل فِي الدُّ
؛ خلق نیکو در دنیا موجب زیبایي، و  اِلَي اهللّ ِ َوال یُکوَن ُحْسُن الُخْلِق ااِلّ في ُکلِّ َولِيِّ َوَصفِيٍّ
در آخرت گشایش است و مایه کمال در دین و نزدیکي به پروردگار است. و حسن خلق 

1  اخالق محتشمی ص249     
 2. بحاراالنوار،ج71،ص395ـ396،ح77.

3.منتخبمیزانالحکمه،ص171،ح1957
4.اربلی،کشفالغمه)بیروت،داراالضواء،بیتا(،ج2،ص208
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نیست مگر در وجود دوستان و برگزیدگان ]خداوند[.«ي کند.«1
پاک شدن گناهان:

ــْمُس الَجلیُد؛2  ــُن یُمیُث الَْخطیئَة َکما تُمیُث الشَّ هم چنین آن حضرت فرمود: »اَلُْخْلُق الَحَس
خوی نیکو گناهان را ذوب می کند؛ چنان که خورشید یخ را آب می کند«. 

زینت دنیا و آخرت: 
نْیا َونَْزَهٌة فِی االِخَرةِ  حضرت جعفر بن محمد)ع( می فرماید: »»اَلُْخْلُق الَْحَسُن َجماٌل فِی الدُّ
؛3خلق نیکو در  َوبِِه َکماُل الّدیِن َوُقْربٌَة اِلَی اهلّل َوال یَُکوَن ُحْسُن الُخْلِق ااِلّ فی ُکلِّ َولِیِّ َوَصفِیٍّ
دنیا موجب زیبایی، و در آخرت گشایش است و مایه کمال در دین و نزدیکی به پروردگار 

است و حسن خلق نیست مگر در وجود دوستان و برگزیدگان]خداوند[«. 
5- ثواب بی پایان: امام صادق)ع( در فرازی دیگر فرمود: »اِنَّ اهلّلَ  تَباَرَک َوتَعالی لَیُْعِطی الَْعبَْد 
مَِن الثَّواِب َعلی ُحْسِن الُْخْلِق َکما یُْعِطَی الُْمجاِهَد فِی َسبیِل اهلّل ِ یَْغُدوا َعَلیِْه َویَُروُح؛4خداوند 
بر نیک خویی بنده، پاداشی را عطا می کند که به مجاهد در راه خودش که در هر صبح و 

شب می جنگد]و همیشه در جهاد است[ می بخشد«.
 سخاوت امام صادق 

ــت و آثار و برکات انکار ناپذیري دارد؛ زیرا  ــمندي اس ــخاوت ذاتا یک خصلت ارزش س
ــت مي دارند. این محبت نه تنها سبب گرایش و دوستي با  ــخاوتمند را دوس مردم، افراد س
ــخاوتمندان مي شود؛ بلکه اگر فرد سخاوتمند اهل خیر و صالح باشد، مي تواند بر مردم  س
سیادت و رهبري داشته باشد. امام صادق علیه السالم به معلي بن خنیس فرمود: »با احسان 
و صله نمودن به برادران خود، محبت آنان را به دست آور؛ چرا که خداوند احسان را سبب 
محبت و بخل را سبب دشمني قرار داده است.«  همچنین فرمود: »به خدا سوگند! اگر شما 
ــتي بکنید و من خواسته ي شما را برآورده کنم، بهتر از آن است که چیزي  از من درخواس
از من نخواهید و من عطایي به شما نکنم و این سبب دشمني شما نسبت به من بشود.«   

سخنان گران بهاي  حضرت صادق)ص( در زمینه ثمرات و فواید اخالق خوب: 
1- بدخلقی تباه کننده عمل: 

ــوء الُْخْلِق لَیُْفِسُد الَْعَمَل َکما یُْفِسُد الِخلُّ الَْعَسَل؛5هم چنان  حضرت صادق)ع( فرمود: »اِنَّ س
ــل را تباه می کند، بد خلقی نیز عمل را تباه می کند« و در روایت دیگر به  ــرکه عس که س

1.همان؛منتخبمیزانالحکمه،ص171،ح1957.
2. بحاراالنوار،ج68،ص393؛مصباح الشریعه،باب61،ص338.

3. اصولکافی،ج2،ص101 
4. همان،روایت1962. 
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جای کلمه»العمل« تعبیر»لَیُْفِسُد االْیماَن«1 به کار رفته است؛ یعنی بدخلقی ایمان را تباه می 
سازد که در این صورت خطر آن دو چندان خواهد شد؛ زیرا ایمان ریشه و اساس انسانیت 
ــیب دیدن آن ضرر های جبران ناپذیری را در پی دارد به همین  ــکیل می دهد و آس را تش
جهت، وقتی به پیامبر)ص( خبر دادند که زنی شب ها عبادت می کند و روز ها روزه دارد؛ 
ــت و همسایگان را با زبان آزار می دهد، حضرت فرمود: »ال َخیَْر  ــت اس ولی اخالقش زش

فیها، ِهَی مِْن اَْهِل النّارِ؛ خیری در او نیست، او اهل آتش است«. 
2- خارج شدن از گروه شیعیان واقعی: 

ــانی و خوش برخوردی را از  ــام صادق)ع( رعایت اصول اخالقی و توجه به آداب انس ام
ــته و آن را بر شیعیان راستین الزم شمرده، و بر اجتناب از  ــیع دانس ویژگی های مکتب تش
ــت؛ آن جا که می فرماید: »لَیَْس مِنّا َمْن لَْم یَُوقّر َکبیَرنا َولَْم یَْرحم  ــرده اس بدخلقی پای فش
َصغیرنا؛2از ما نیست کسی که بزرگ ترهایمان را احترام نکند و به کوچک ترهایمان ترحم 

ننماید«. 
گزیده ای از اخالق حضرت امام جعفر صادق علیه السالم 

شکر نعمت 
ــالم بودم و آن  ــن در مدینه با حضرت امام صادق علیه الس ــة بن وهب می گوید: م معاوی
حضرت بر مرکبش سوار بود. ناگاه پیاده شد، ما قصد رفتن به بازار یا نزدیک بازار داشتیم 
ولی حضرت به سجده رفت و سجده را طوالنی نمود، من به انتظار ماندم تا سر از سجده 
ــوم دیدم پیاده شدی و سجده کردی؟ فرمود: به یاد نعمت خدا  ــت، گفتم: فدایت ش برداش
ــی مرا  ــم محّل رفت و آمد مردم؟! فرمود: کس ــادم، گفتم: نزدیک بازار، آن ه ــر خود افت ب
ــالم در  ــیعه  معّلی بن خنیس می گوید: حضرت امام صادق علیه الس ندید3 کمک به غیر ش
ــاعده از خانه بیرون رفت. من  ــایبان بنی س ــبی که نم نم باران می آمد برای رفتن به س ش
ــتش افتاد، پس از گفتن بسم اهلّل گفت:خدایا!  حضرت را دنبال کردم، ناگهان چیزی از دس
ــتم،  ــالم کردم، فرمود:معّلی! عرضه داش آن را به ما برگردان، پیش آمدم و به آن حضرت س
ــتت به جستجو برآی اگر چیزی را یافتی به من بده.ناگهان  ــوم، فرمود: با دس بله فدایت ش
من به قرص های نانی برخوردم که روی زمین پراکنده بود، آنچه را یافتم به حضرت دادم، 
آنگاه در دست حضرت همیانی از نان دیدم، گفتم: به من عنایت کنید تا برای شما بیاورم، 
فرمود: نه، من به بردن این بار سزاوارترم ولی همراه من بیا.به سایبان بنی ساعده رسیدیم، 

1. اصولکافی،ج2،بابسوءالخلق 
2. اخالق محتشمی ص138 

3. بصائر الدرجات: 495، باب 15، حدیث 2؛ بحار األنوار: 47/ 21، باب 4، حدیث 19. 
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در آنجا به گروهی برخوردیم که خواب بودند، حضرت زیر لباس هر کدام یک گرده نان 
ــتیم، به حضرت گفتم: فدایت  ــا دو گرده پنهان کرد، آخرین نفر را که کمک کرد باز گش ی
ــناختند هر آینه با نمک هم به آنان کمک  ــند؟ فرمود: اگر می ش گردم اینان حق را می شناس

می کردیم  .
کمک به خویشاوند

ابوجعفر خثعمی می گوید: حضرت امام صادق علیه السالم یک کیسه زر به من داده، فرمود 
آن را به فالن مرد از تیره بنی هاشم برسان و از اینکه من آن را برای او فرستاده ام خبر نکن.
ابوجعفر می گوید: کیسه زر را به آن مرد رساندم؛ گفت: خدا دهنده این کیسه زر را پاداش 
خیر دهد، هر ساله این پول را برای من می فرستد و من تا سال آینده با آن زندگی می کنم 

ولی جعفر صادق با دارایی فراوانش به من کمکی نمی دهد1
 اوج اخالق 

مسافری از میان حاجیان در مدینه به خواب رفت، وقتی بیدار شد گمان کرد همیان پولش 
ــتجوی همیان برآمد، حضرت امام صادق علیه السالم را در حالی  ــرقت رفته، به جس به س
که نمی شناخت در نماز دید، به حضرت آویخت و گفت: همیانم را تو برداشتی!! حضرت 
فرمود: در آن چه بود؟ گفت: هزار دینار، حضرت او را به خانه برد و هزار دینار به او داد.
ــت همیانش را یافت، عذرخواهانه همراه با هزار دینار به  هنگامی که به جایگاهش باز گش
ــت، امام از پذیرفتن مال امتناع کرده، فرمود: چیزی که از دستم خارج  خانه حضرت برگش
ــده به من باز نمی گردد، پرسید: این شخص با این کرم و بزرگواری اش کیست؟ گفتند:  ش

جعفر صادق علیه السالم است، گفت: این کرامت به ناچار کار چنین کسی است.2
 درخواستت را بگو

ــد، امام را بیمار یافت، کنار  ــالم وارد ش ــلمی بر حضرت امام صادق علیه الس ــجع س اش
ــید، امام صادق علیه السالم فرمود: از  ــبب بیماری حضرت پرس ــت و از س حضرت نشس
پرسیدن علت بیماری منصرف شو، درخواستت را بگو، شعری در طلب سالمتی برای آن 
ــت؟ عرضه  ــرت از خدا خواند، حضرت به خدمتکارش فرمود: چیزی همراهت هس حض

داشت: چهار صد دینار، فرمود: آن را به اشجع بده .3
 مهربانی بی نظیر

سفیان ثوری بر حضرت امام صادق علیه السالم وارد شد، آن بزرگوار را رنگ پریده دید، 

1. المناقب: 4/ 273؛ بحار األنوار: 47/ 23، باب 4، حدیث 26. 
2. المناقب: 4/ 274؛ بحار األنوار: 47/ 24، باب 4، حدیث 26؛ مستدرک الوسائل: 7/ 206، باب 22، حدیث 8047. 

3. المناقب: 4/ 274؛ بحار األنوار: 47/ 24، باب 4، حدیث 26. 
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سبب آن را از حضرت پرسید؟ فرمود: همواره نهی می کردم که اهل خانه روی بام نروند، 
ــد  ــدم ناگهان کنیزی از کنیزانم را که عهده دار تربیت یکی از فرزندانم می باش وارد خانه ش
ــمش به من افتاد لرزید و  ــت، چون چش ــدم که از نردبان باال رفته و کودک همراه اوس دی
متحیر شد، کودک از دستش به زمین افتاد و ُمرد، تغییر رنگم به خاطر مرگ کودک نیست 
ــت که کنیز را فرا گرفت، حضرت دو بار به او فرموده بود: تو در  ــی اس بلکه به خاطر ترس

راه خدا آزادی، گناهی بر تو نیست 1
 همه امورت را به مردم مگو

ــدم، نسبت به برخی  ــالم وارد ش مفضل بن قیس می گوید: بر حضرت امام صادق علیه الس
ــت دعا  ــکایت کردم و از آن بزرگوار درخواس ــایل زندگی و حاالتم به حضرت ش از مس
ــیده بیاور، کیسه را که  ــه ای که از ابوجعفر به ما رس نمودم. حضرت به کنیزش فرمود: کیس
ــه ای است که چهارصد دینار در آن است، از آن برای رفع مشکل و  آورد، فرمود: این کیس

پریشانیت استفاده کن، گفتم:
فدایت شوم به خدا سوگند قصد پول گرفتن نداشتم، فقط برای درخواست دعا آمده بودم، 
فرمود: دعا را رها نمی کنم ولی همه آنچه را دچار آن هستی به مردم خبر نده که نزد آنان 

سبک و خوار می شوی2 .
 احترام مهمان 

ــالم دیدم، روزی  ــداهلّل بن یعفور می گوید: مهمانی را نزد حضرت امام صادق علیه الس عب
مهمان برای انجام پاره ای از امور برخاست، حضرت او را از دست زدن به کاری بازداشت 

و خود آنچه را می باید، انجام داده، فرمود:
پیامبر صلی اهلل علیه و آله از اینکه مهمان به کار گرفته شود نهی کرده است .3

 برخورد با دو فقیر
ــمع بن عبدالملک می گوید: در منا با جمعی از شیعیان در خدمت حضرت امام صادق  مس
ــالم بودیم، در مقابل ما مقداری انگور بود که از آن می خوردیم، فقیری آمد و از  علیه الس
حضرت چیزی خواست، امام خوشه ای انگور به او عطا کرد، فقیر گفت: مرا به این انگور 
ــد می گیرم، حضرت فرمود: خدا برایت گشایش و فراخی  ــت، اگر درهمی باش نیازی نیس

فراهم آورد.
ــه انگور را بدهید، حضرت فرمود: خدا برایت  ــت و گفت: خوش ــپس برگش فقیر رفت، س

1.العدد القویة: 155؛ المناقب: 4/ 274؛ بحار األنوار: 47/ 24، باب 4، حدیث 26.
2. رجال الکشی: 184؛ بحار األنوار: 47/ 34، باب 4، حدیث 31؛ مستدرک الوسائل: 7/ 226، باب 31، حدیث 8101. 

3. الکافی: 6/ 283، باب کراهیة استخدام الضیف، حدیث 1؛ وسائل الشیعة: 24/ 315، باب 37، حدیث 30640؛ بحار األنوار: 
47/ 41، باب 4، حدیث 49. 
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گشایش و فراخی آورد و چیزی به او نداد!
ــالم سه حبه انگور به او داد، فقیر سه حبه را از  فقیری دیگر آمد، حضرت صادق علیه الس
ــت حضرت گرفت، سپس گفت: حمد و سپاس پروردگار جهانیان را که به من روزی  دس
ــت مبارکش را پر از انگور کرد و به او داد،  ــت، پس دس عنایت کرد.حضرت فرمود: بایس
ــپاس پروردگار جهانیان را که به  ــپس گفت: حمد و س ــت حضرت گرفت س فقیر از دس
ــت؟ آن مقدار که ما   من روزی عنایت کرد.حضرت فرمود: غالم چه مقدار درهم نزد توس
حدس زدیم حدود بیست درهم بود، حضرت آن را هم به فقیر داد و او هم گرفت  سپس 

گفت: خدایا! سپاس این عنایت هم از تو بود ای خدایی که شریکی برای تو نیست.
حضرت فرمود: به جایت بایست، سپس پیراهنی که بر تن مبارکش بود به او داد و فرمود: 
بپوش، او هم پوشید و گفت: خدا را سپاس که مرا لباس پوشانید، ای اباعبداهلّل! خدا جزای 
ــت و رفت. ما گمان کردیم که اگر  ــید امام را رها کرد و برگش خیرت دهد. تا اینجا که رس
ــا می فرمود: زیرا هرگاه به او عطا می کرد او هم  ــته به او عط حضرت را رها نمی کرد پیوس

خدا را به عطای حضرت سپاس می گفت .1
دعا و راز و نیاز

ــالم در حالی که دست به  ــنیدم حضرت امام صادق علیه الس عبداهلّل بن یعفور می گوید: ش
سوی عالم باال برداشته بود می گفت:

َرِبّ اَلتَِکْلنی إلَی نَْفسی َطرَفَة َعیٍن أبَداً اَلأَقَلّ مِن َذلَِک َواَل أکثََر
. پروردگارا! مرا یک لحظه نه کمتر از آن و نه بیشتر به خود وا مگذار.

ــپس رو به من کرده، فرمود: ای  ــک از اطراف محاسنش جاری شد س ــرعت اش پس به س
ــت، پیامد سخت را  ــر یعفور! خدا یونس بن متی را کمتر از یک لحظه به خود وا گذاش پس
ــی نسبت به خدا هم رسید؟ فرمود: نه، ولی  به وجود آورد، عرض کردم: کارش به ناسپاس

مردن در چنین حالتی هالکت است !2
 صبر در مصیبت 

ــالم به محضر آن  ــی می گوید: برای عیادت فرزند حضرت امام صادق علیه الس قتیبه اعش
ــزون دیدم، گفتم  ــر درب خانه نگران و مح ــدم، ناگهان حضرت را ب ــّرف ش بزرگوار مش
ــوگند آشفتگی و بال بر اوست. ــت؟ فرمود: به خدا س فدایت گردم، کودک در چه حال اس
وارد خانه شد و ساعتی درنگ کرد، آنگاه به سوی ما بازگشت در حالی که چهره مبارکش 
می درخشید و دگرگونی و حزن از او برطرف شده بود، امیدوار شدم که کودک سالم شده؛ 

1. الکافی: 4/ 49، باب النوادر، حدیث 12؛ بحار األنوار: 47/ 42، باب 4، حدیث 56.
2.الکافی: 2/ 581، باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج، حدیث 15؛ بحار األنوار: 47/ 46، باب 4، حدیث 66
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گفتم: فدایت شوم کودک در چه حال است؟ فرمود: از دنیا رفت، گفتم: فدایت گردم او که 
زنده بود شما را نگران و غصه دار دیدم و اکنون که مرده تو را بر این حال می بینم؟ مطلب 
از چه قرار است؟ فرمود: ما اهل بیتی هستیم که پیش از مصیبت جزع می کنیم، هنگامی که 

قضای الهی جاری شد به قضایش رضا می دهیم و به امرش تسلیم می شویم !1
 بهشت با عبادت اندک 

ــت می کند که آن حضرت فرمود:من در  ــالم روای ابوبصیر از حضرت امام صادق علیه الس
طواف بودم که پدرم بر من گذشت در حالی که به خاطر جوانیم در عبادت سخت کوش 
ــرم جعفر! بی تردید هرگاه خدا بنده ای را دوست  بودم و عرق می ریختم، به من فرمود: پس

بدارد او را به بهشت می برد و عمل  اندک را از او می پذیرد.2
 مهربانی به زیردست 

حفص بن عایشه می گوید: حضرت امام صادق علیه السالم غالمش را برای کاری فرستاد، 
در آمدنش تأخیر کرد، حضرت هنگامی که تأخیر کردن غالم را دیدند به دنبالش رفت، او 

را در خواب یافت، باالی سرش نشستند و مشغول باد زدن او شدند 
ــد، حضرت فرمود: فالنی! خواب اآلن حق تو نیست، شب می خوابی  تا از خواب بیدار ش

و روز هم می خوابی؟ خواب شب برای تو و کار و فعالیت روز تو برای ما .
 کوشش برای معیشت 

ابوعمرو شیبانی می گوید: حضرت امام صادق علیه السالم را دیدم که با تیشه ای در دست 
ــت  ــن بر تن، در باغی که در مالکیت او بود کار می کرد در حالی که از پش ــی خش و لباس
ــه را به من بسپارید تا من برای شما کار  مبارکش عرق جاری بود، گفتم: فدایت گردم تیش

کنم؛ فرمود: دوست دارم مرد در جستجوی معیشت به حرارت آفتاب آزار ببیند!
 پاداش و مزد کارگر

ــرت امام صادق علیه  ــی را برای کار کردن در باغ حض ــعیب می گوید: گروه ــان بن ش حن
ــان را عصر قرار دادیم، وقتی از کار فارغ شدند به معتب  ــالم اجیر کردیم و پایان کارش الس

فرمودند: پیش از آنکه عرقشان خشک شود مزدشان را بپرداز.3
ــالم غالمش را که به او مصادف  ــزاری می گوید: حضرت امام صادق علیه الس ــر ف ابوجعف
می گفتند به حضور خواست و هزار دینار در اختیارش گذاشته، فرمود: آماده شو تا به مصر 

1. الکافی: 3/ 225، باب الصبر والجزع واإلسترجاع، حدیث 11؛ وسائل الشیعة: 3/ 275، باب 85، حدیث 3639؛ بحار 
األنوار: 47/ 49، باب 4، حدیث 76.

2.الکافی: 2/ 86، باب اإلقتصاد فی العبادة، حدیث 4؛ وسائل الشیعة: 1/ 108، باب 26، حدیث 266، بحار األنوار: 47/ 55، 
باب 4، حدیث 94.

3. الکافی: 5/ 289، باب کراهة إستعمال األجیر...، حدیث 3؛ وسائل الشیعة: 19/ 106، باب 4، حدیث 24251؛ بحار األنوار: 
47/ 57، باب 4، حدیث 105. 
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برای داد و ستد بروی، زیرا نان خورهای من زیاد شده اند.
مصادف کاالیی آماده کرد و با کاروان تجار به سوی مصر رهسپار شد؛ هنگامی که نزدیک 
مصر رسیدند قافله ای که از مصر بیرون می آمد با آنان برخورد کرد، از قافله درباره وضعیت 
و قیمت کاالیی که داشتند و مورد نیاز عموم مردم بود پرسیدند که در مصر چگونه است؟

کاروانیان به آنان گفتند: چیزی از آن در مصر یافت نمی شود. هم سوگند و هم پیمان شدند 
ــود دینار به دینار بفروشند! وقتی کاالیشان را فروختند و قیمتش  ــان را از نظر س که کاالیش
ــالم وارد شد در  ــتند. مصادف، بر حضرت امام صادق علیه الس را گرفتند، به مدینه باز گش
ــت، به حضرت گفت: فدایت گردم این کیسه  ــه هزار دیناری همراهش  داش حالی دو کیس

اصل سرمایه و آن دیگر سود سرمایه.
ــما در فروش کاال چه کردید؟  ــودی زیاد و فراوان است! ش ــود، س حضرت فرمود: این س
ــلمانان، هم سوگند  ــبحان اهلّل بر ضد مس ــتان را بیان کرد، حضرت فرمود: س مصادف داس
ــپس یکی از آن  ــید؟! س ــود جز دینار به دینار به آنان نفروش ــدید که جنس را از نظر س ش
ــودش هیچ نیازی ندارم سپس  ــرمایه من و به س ــه ها را گرفت و فرمود: این اصل س کیس

فرمود: ای مصادف! شمشیر زدن در میدان جنگ از طلب حالل آسان تر است 1!!
ــکر خدا را  ــالم به فقیري چهارصد درهم عطا نمود و چون فقیر ش 1- امام صادق علیه الس
ــود: او را بازگردان. غالم گفت:  ــالم به غالم خود فرم ــه جاي آورد و رفت، امام علیه الس ب
ــما عطاي خود را انجام دادید، براي چه او را  ــما درخواستي شد و ش اي موالي من، از ش
ــه چنین نقل فرمود:  ــول خدا صلي اهلل علیه و آل ــالم از قول رس ــاز گردانم؟ امام علیه الس ب
»بهترین صدقه، صدقه اي است که پس از آن بي نیازي حاصل شود« سپس غالم، آن فقیر 
ــتري که ده  ــالم به او فرمود: ما تو را بي نیاز نکردیم. پس انگش را بازگرداند و امام علیه الس
هزار درهم خریده بود را به او داد و فرمود: هنگامي که نیاز پیدا نمودي آن را به این قیمت 
بفروش.2  شاید امام علیه السالم به این علت به احسان خود نسبت به آن فقیر افزود، که او 
شکر خدا را به جاي آورده بود و شکر نعمت سبب افزایش آن مي شود، چنان که خداوند 

مي فرماید: )لئن شکرتم ألزیدنکم(.  
ــائلي در ابتدا سه دانه انگور داد؛ و به سبب شکر او از خدا،  2- همچنین آن حضرت به س
پیاپي به عطاي خود افزود تا به دو مشت انگور و بیست درهم و یک پیراهن رسید. چنین 
ــائل به عطاي اول قانع و شاکر شد و حمد خدا را به جاي  ــاني به این دلیل بود که س احس

1.الکافی: 5/ 161، باب الحلف فی الثراء والبیع، حدیث 1؛ وسائل الشیعة: 17/ 421، باب 26، حدیث 22897؛ بحار األنوار: 
47/ 59، باب 4، حدیث 111. امام صادق علیه السالم همواره به مردم عطا و بخشش فراواني مي نمود، و هراسي از فقر 

نداشت؛ حال چند نمونه ي دیگر از انعام و بخشش ایشان را بیان مي کنیم:  
2.امالی شیخ طوسی مجلسی 31
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آورد و امام علیه السالم پیاپي به عطاي خود افزود، تا این که سائل از حمد خداوند دست 
برداشت و به آن حضرت دعا کرد. 1 

ــالم رسید و چون ایشان را  ــجع سلمي  خدمت امام صادق علیه الس ــخصي به نام اش 3- ش
ــان سؤال نمود؛ پس امام علیه السالم به او فرمود: از  ــت و از بیماري ایش مریض دید، نشس
این سخن بگذر و خواسته ي خود را بگو، سائل گفت: »خداوند در خواب و بیداري لباس 
ــاند. و این بیماري را از بدن شما دور نماید، همانگونه  ــالمتي را به شما بپوش عافیت و س
ــؤال را از شما برداشته است.«  پس امام صادق علیه السالم به غالم خود فرمود:  که ذلت س
ــت؟ غالم گفت: چهارصد درهم ]یا دینار[.  ــه مقدار درهم ]یا دینار[ نزد تو موجود اس »چ

امام علیه السالم فرمود، همه را به اشجع سلمي عطا کن.2 
4- مفضل بن قیس که از راویان و اصحاب نیک امام علیه السالم بود، خدمت ایشان رسید 
و بعضي از مشکالت خود را بیان کرد و از امام علیه السالم خواست که او را دعا کند، پس 
ــالم به کنیز خود فرمود: کیسه اي که منصور براي ما فرستاده را بیاور.  امام  صادق علیه الس
سپس امام علیه السالم به مفضل بن قیس فرمود: در این کیسه چهارصد دینار سکه موجود 
ــما  ــکالت خود را اصالح کن. مفضل بن قیس گفت: فداي ش ــت، تو بردار و با آن مش اس
ــوم، به خدا سوگند! من چیزي نمي خواستم؛ بلکه مي خواستم شما به من دعا کنید. امام  ش
علیه السالم فرمود: من برایت دعا مي کنم، اما مشکالتت را به هر کسي مگو تا خوار مشوي. 

اخالق امام صادق )ع(
ــجایای اخالقی سرآمد  امام صادق )ع( مانند پدران بزرگوار خود در کلیه صفات نیکو و س

روزگار بود. 
حضرت صادق )ع( دارای قلبی روشن به نور الهی و در احسان و انفاق به نیازمندان مانند 
ــان بود . با کمال  ــیع و نفوذ کالم و قدرت بی ــود بود. دارای حکمت و علم وس ــداد خ اج
ــخصا انجام می داد، و در  تواضع و در عین حال با نهایت مناعت طبع کارهای خود را ش
ــت گرفته، در مزرعه خود کشاورزی می کرد و می  ــوزان حجاز بیل به دس برابر آفتاب س
ــات کنم خوش وقت خواهم بود، زیرا به  ــود: اگر در این حال پروردگار خود را مالق فرم
کد یمین و عرق جبین آذوقه و معیشت خود و خانواده ام را تأمین می نمایم . ابن خلکان 
ــادات اهل بیت  ــد: امام صادق )ع( یکی از ائمه دوازده گانه مذهب امامیه و از س می نویس
رسالت است. از این جهت به وی صادق می گفتند که هر چه می گفت راست و درست 
ــت که گفته شود. مالک می گوید: با حضرت صادق  ــهورتر از آن اس بود و فضیلت او مش

1.اغانی ج17 ص30 
2.رجل کشی ص161
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ــفری به حج رفتم، چون شترش به محل احرام رسید، امام صادق )ع( حالش تغییر  )ع( س
ــت لبیک بگوید، صدا در گلویش گیر  کرد، نزدیک بود از مرکب بیفتد و هر چه می خواس
ــک، در جوابم فرمود: چگونه  ــر پیغمبر، ناچار باید بگویی لبی  می کرد. به او گفتم: ای پس
ــم خداوند در جوابم بگوید: ال لبیک وال سعدیک .  ــارت کنم و بگویم لبیک، می ترس جس

مکارم اخالقي، عوامل اصلي کسب مراتب کمالي ایمان 
ــده ام. به   پیامبر گرامي)ص( نیز مي فرماید که من براي اتمام مکارم اخالقي برانگیخته ش
ــالم آورده تا بدان  این معنا که بزرگواري هاي اخالقي در اوج تمامیت آن را براي اهل اس
ــوب تر و خوب ترین، آن چیزي  ــد و در اوج قرار گیرند. پس میان خوب و خ ــل کنن عم
ــت آن را بیان کرده و خواهان اتصاف به این خصلت هاي برترین و بهترین  که ترین هاس
ــت. پس خوب ترین، نیکوترین، زیباترین و پسندیده ترین چیزها را براي مسلمان مي  اس

خواهد که برتر از آن چیزي نیست.
از سویي انسان مسلمان در تحلیل آموزه هاي قرآني، انساني اخالقي است. به این معنا که 
ــازد و  ــاني اخالقي را در اوج تمامیت آن بس ــت که تا انس همه آموزه هاي قرآني بر آن اس
تحویل جامعه بدهد. اینگونه است که انسان در مقام مظهریت خداوندگاري و متاله شدن، 
شایسته آن است تا د ر جایگاه خالفت الهي به ربوبیت و پروردگاري جهانیان بنشیند. پس 
هدف همه آموزه هاي قرآني از معارف و احکام براي ساخت انسان اخالقي در تمامیت آن 
است؛ چرا که خداوند در اوج اخالق است و همه فضایل اخالقي را بي هیچ کم و کاستي 
ــر خواسته است تا خدایي شده و آن صفات  ــت و از بش د راوج نهایي و تمامیت آن داراس

و فضایل را در خود تجلي بخشد.
سه گانه اخالقي در کسب کمال ایمان

ــیاري را مي توان در آیات و روایات به دست آورد  ــد اسباب و عوامل بس چنانکه گفته ش
ــت. همه این روایات که در  ــب مراتبي از مراتب و درجات کمالي ایمان اس که بیانگر کس
ــان مي آموزد که چگونه مي تواند با  ــت، به انس ــامان یافته اس چارچوب اصول اخالقي س
ــا از مرتبه اي به مرتبه اي  ــاند و ی ــق به صفات اخالقي، خود را به مراتب کمالي برس تخل
ــش به خدا را با فضایل اخالقي و تخلق به صفات نیک و  ــر صعود کند و تقرب خوی باالت

خوب و زیبا افزایش دهد و به او نزدیک تر و نزدیک تر شود.
امام صادق براي کسب مرتبه اي از مراتب کمالي ایمان، سه گانه هائي را فرموده است که 
ــه چیز است که در هر که باشد ایمانش  ــت. ایشان مي فرماید: س بر محور اخالق برتر اس
کامل است: 1- کسي که چون خشمگین شود این امر او را از حق خارج نسازد 2- و چون 
ــاند 3- و کسي که چون به قدرت  ــادي او را به گناه نکش ــنود گردد این ش از چیزي خوش
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رسید گذشت و بخشش نماید1
فرو خوردن خشم:

ــان ها هرگاه با امري ناپسند و زشت و  ــاني است. انس ــم یکي از صفات هیجاني انس  خش
ــد، غیظ  ــان نباش ــوند که موافق طبع و طبیعت ایش ــته هاي خود مواجه ش  برخالف خواس
مي کنند و خشم مي گیرند. این خشم و غیظ مي تواند بر خاسته از انگیزه هاي الهي باشد، 
ــاني است مي تواند  ــت و تحت تأثیر هیجانات نفس ــده اس ولي چون با عقل مدیریت نش
ــا گذارد. از مهمترین تأثیرات بد آن مي توان به خروج از دایره اعتدال و  ــرات بدي بج تأثی
ــي که خشم مي  ــاره کرد و یا به خروج از دایره اخالص در عمل توجه داد. کس عدالت اش

گیرد تحت تأثیر هیجانات نفساني قرار مي گیرد و عمل مي نماید.
ــخص بیرون  ــت، رفتارهاي ش ــلط بر نفس نیس در این حالت چون عقل دیگر حاکم و مس
ــت  ــیر درس ــمگین هرگز در مس از دایره عدالت و اعتدال خواهد بود. از این رو افراد خش
ــرعت از جاده حق و عدالت بیرون مي روند. در  و عادالنه رفتار و عمل نمي کنند و به س
ــت. در داستان معروفي که  ــم توسط عقل مهم و اساسي اس ــت که مدیریت خش این جاس
ــاره جنگ امیرمؤمنان علي)ع( با عمروبن عبدود آمده، آن حضرت پس از آن که عمرو  درب
ــینه او نشسته بود، بر روي حضرت)ع( آب  ــته خورده و حضرت)ع( بر س در جنگ شکس
دهان مي اندازد. آن حضرت)ع( از روي سینه اش برمي خیزد تا خشم خویش را به سبب 
عمل زشت عمرو فرو خورد و سپس تنها براي رضایت خداوند جان دشمن خدا را بگیرد 
ــاني در عمل عبادي جهاد و دشمن کشي در دل راه نیافته  تا هیچ گونه غیر و هواهاي نفس

باشد.
ــم گرفتن امري طبیعي  ــئله توجه مي دهد که خش در روایت باال امام صادق)ع( به این مس
ــبب دارا بودن نفس نمي تواند از خشم که جزو طبیعت انساني است  ــت و انسان به س اس
خالي باشد، ولي مدیریت خشم و مهار آن به وسیله عقل، اصل اساسي است که وظیفه هر 
ــت؛ چرا که انسان مؤمن اهل عقل و فردي خردمند و خردورز است و براساس  مؤمني اس
ــاني دین داري و اخالق، ریشه در عقل دارد و یکي از  ــرمایه انس آیات و روایات اصوالً س
ــانه هاي خردورزي انسان، ایمان و اخالق و حیاورزي اوست.2 پس میان ایمان و عقل  نش
ــدان یکي به معناي فقدان  ــود یکي به معناي بود دیگري و فق ــت و ب ارتباط تنگاتنگي اس
ــاس، انسان مؤمن  ــت؛ چرا که ایمان و عقل الزم و ملزوم یکدیگرند. براین اس دیگري اس
ــرعت مهار نفس خویش را به  دست مي گیرد و خشم خود را  ــبب خردورزي، به س به س

1.تحف العقول، ص339 
2.اصول کافي، کتاب عقل و جهل
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کنترل مي کند تا خشم طبیعي، او را از جاده حق و عدالت بیرون نبرد. از این رو خداوند 
از صفات اهل ایمان و احسان را کظم غیظ یعني فروخوردن خشم دانسته است.1

شادي به دور از گناه: 
یکي دیگر از هیجانات نفساني شادي است. انسان ها با دیدن اموري که موافق طبع و طبیعت 
ــت، خشنود شده و اگر این موافقت طبع قوي تر باشد بروز و ظهور خشنودي به  ــان اس ایش
شکل هیجاني شدید و شادي و فرح است. در حقیقت ریشه شادي در انسان را مي بایست 
در خشنودي و رضایت نفس او جست و جو کرد؛ چرا که عامل سازگار با طبع و طبیعت او 
تحقق یافته است. انسان ها گاه دچار شگفتي مي شوند؛ زیرا با عواملي مواجه مي شوند که 
ایشان را بسیار خوشایند است. در این حالت خوشحالي و شادي آنان به شکل فرح و طرب 
بروز مي کند و افزون بر جوانح و قلب و درون، جوارح و اعضاي ایشان را به واکنش شدید 
وادار مي سازد. کلمات شادي بخش از دهان خارج مي شود و افزون بر بشاش شدن چهره، 

دست و پا و بدن آنها نیز متأثر از سرور دروني شدید به حرکت درمي آید.
ــده و مدیریت نفس هیجان زده را به عهده گیرد.  ــت که عقل مي بایست وارد ش در اینجاس
هیجانات خشم و شادي، امري طبیعي براي نفس تحت تأثیر عوامل و اسباب بیروني است. 
ــاني عاقل است هر دو دسته از هیجانات را مدیریت و مهار مي کند  ــان مؤمن که انس اما انس
و اجازه نمي دهد که این هیجانات، او را از دایره عقالنیت و عدالت و اعتدال بیرون برده و 
ــوي باطل کشاند. خداوند در آیاتي چند، برخي از انسان ها را که تحت تأثیر هیجانات  به س
نفساني عمل و رفتار مي کنند سرزنش مي کند. پس همان گونه که رفتارهاي متأثر از خشم 
ــده است؛ رفتارهاي متأثر از شادي  ــده از سوي عقل، ناپسند و زشت دانسته ش مدیریت نش
مدیریت نشده نیز ناپسند و زشت دانسته مي شود و خداوند به صراحت اعالم مي دارد که 

رفتارهاي فرحناک را دوست نمي دارد؛ چرا که ریشه در خروجي از عقالنیت دارد.2
قدرت همراه با گذشت:

ــد. برخي از انسان ها داراي قوت و قدرت  ــابي باش  قوت و قدرت مي تواند ذاتي و یا اکتس
ــتند؛ چنانکه خداوند درباره حضرت طالوت مي فرماید که او داراي بدني قوي و  بدني هس
قدرتمند بود3 همین خصوصیت را خداوند به حضرت موسي)ع( نسبت مي دهد و از زبان 
دختر شعیب)ع( بیان مي کند که ایشان مردي قوي و امین بودند.4داشتن قوت بدني از امور 
غیر ارادي است هرچند که مي توان با شیوه هائي آن را پرورش داد ولي هرکسي نمي تواند 

1.آل عمران، آیه134 
2.قصص، آیه67(

3.بقره، آیه274.
4. قصص، آیه26 
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با پرورش و ورزش، قوت بدني را به دست آورد.
نتیجه گیری

ــت که  ــد، بلکه خوش اخالقي این اس ــت که آدم فقط خنده رو باش  خوش اخالقي آن نیس
صفات پسندیده و عادات نیک از جمله بشاشت و عبوس نبودن در شخص موجود باشد.  
فکر مي کنید در شمار خویهاي خوب، باالتر از این صفت خواهید یافت؟ خیر هرگز چنین 

نیست.  
ما یقدم المؤمن علي اهلل عزوجل بعمل بعد الفرائض احب الي اهلل تعالي من ان یسع الناس 

بخلقه.
ــگاه خداوند متعال نمي آورد، که  مؤمن در روز قیامت، هیچ عملي پس از واجبات به پیش
ــي  ــد. خوش خلق کس از خوش خلقي فراگیر همه مردم، نزد خداوند متعال، محبوبتر باش
ــي است که از زیر بار وظایف  ــت که به وظیفه ي اخالقي خود عمل کند و بدخلق کس اس
اخالقي شانه خالي کند. شخص خوش خلق طبعا به واسطه ي آنکه وجدانش راحت است 
ــت رفتار مي کند، بشاش و سرحال است. از دیگران  ــته اس و با هر کس به طوري که شایس
ــخص بدخلق چون با کسي سر شازش  ــت و دیگران نیز از او راضي اند. ولي ش راضي اس
ــه در نزاع و کشمکش با دیگران است و از کسي راضي نیست و مردم هم از  ندارد، همیش
ــت که با بدبیني به افراد مي نگرد و مي بیند که انتظار و توقعات  ــنود نیستند. این اس او خش
ــت. معلوم است که این شخص با چنین وضعیتي در شکنجه ي روحي است  او عملي نیس

و روي خوشي نمي بیند.  
من سآء خلقه عذب نفسه. کسي که بد اخالق باشد، جان خودش را عذاب مي دهد.

منابع
1.قرآن کریم.

2.اصول کافی اثر ثقة االسالم کلینی،بی تا.
3. اخالق محتشمی ،علی مشکینی،بی تا.

4.اخالق از دیدگاه امام صادق،زهرا اسدی ،شیخ احمد لو،انتشارات ام ابیها.
5. االمالی ،شیخ صدوق،بی تا.

6بحار االنوار،محمدد باقر مجلسی،بی تا.
7.تحف العقولعن آلرسول،ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبةحّرانی،بی تا.

8. در مکتب امام صادق ،محمد تقی حکیم،چاپ 13،1386،دفتر نشر فرهنگ اخالق.
ــین وجدانی،ناشر  ــیداالهل،ترجمه حس 9. زندگی جعفر بن محمد امام صادق،عبدالعزیزس
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محمدی ،بی تا.
10.جایگاه رفیع اخالق در سخنان امام صادق،سید جواد حسینی.

11.سیره وسخن پیشوایان ،محمد علی کوشا،چاپ  اول ،1384،ناشر انتشارات حلم.
12.میزان الحکمه،محمد محمدی ری  شهری،دار الحدیث،چاپ اول،بی تا،قم.

13.وسائل الشیعه،محمدبن  حسن حر عاملی.
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سبک زندگی از دیدگاه امام صادق)ع( با رویکرد 
درخت فرهنگ

زهره سبقت الهی1
دکتر حمید دوازده امامی2

چکیده 
همیشه در طول تاریخ سعی انسانها بر آن بوده است که راه و رسم زندگی را به نیکوترین 
ــالم آموختن  ــعادت را تجربه کنند و اما ازمنظر اس نحو بیاموزند و یک زندگی همراه با س
ــان را یاری دهد تا بتواند به نیکوترین وجه در راه سعادت گام  ــبکی خردمندانه که انس س
ــالمی از جمله احادیث  ــت و بسیاری از تعالیم اس ــیار حایز اهمیت بوده و هس بردارد بس
ــت در این  ــاد آگاهی و نگرش صحیح در این زمینه آمده اس ــز بر مبنای ایج ــات نی و روای
ــتن مربی و راهنمایی آگاه ، صادق و دلسوز جزءاولین نیازها است و یافتن چنین  میان داش
راهنمایی برای پیروان راه حقیقت دغدغه ای بزرگ. به این ترتیب عالوه بر استفاده از قرآن 
به عنوان منشاء عظیم آموزه های اسالمی شاید آنگونه که باید از احادیث امامان و به ویژه 
ــده از آنجا که گستره ی سخنان ایشان به قدری عظیم است که  ــتفاده نش امام صادق)ع( اس
ــان  زمان و مکان را برنمی تابد می توان الگویی مطلوب برای زندگی را از آموزه های ایش
ــبک زندگی خدا  ــتفاده از آن  س ــتفاده نمود  تا با اس طراحی کرد و در همه زمانها از آن اس
ــان در غنی سازی ریشه  ــندانه را به عنوان الگویی مطلوب ارایه نمودکه البته نقش ایش پس

1. دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان 
2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 



427

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

درخت فرهنگ بسیار مهم بوده است تا آنجاکه بندگی خداوند به عنوان ریشه این درخت 
ــیدن به آن  با پیروی از دستورات دین وفقه جعفری به عنوان  ــیر رس معرفی گردیده و مس
ــده و در نهایت فهم عمیق از دین، تدبیر در زندگی و  بدنه و تنه درخت در نظر گرفته ش
صبر بر مشکالت است که همان مفهوم زندگی دینی از منظر ایشان می باشد به عنوان میوه 
ــت  و توجه به این مولفه ها ما را در رسیدن به سبکی  ــده اس و ثمره این درخت معرفی ش

از زندگی متعالی یاری خواهد کرد.
کلید واژه ها: سبک زندگی، زندگی خداپسندانه، درخت فرهنگ، بندگی

مقدمه:
ــت و در  ــندانه همواره باید مولفه های متعددی را مد نظر داش در فهم مدل زندگی خداپس
مورد آنان تامل و تدبر کرد که در این میان استفاده از آموزه های امام صادق)ع( و به طور 
ــتورات دین مهم تلقی گردیده به عنوان الگویی بی همانند مورد نظرقرار  کلی عمل به دس
ــاله نیاز  به مطالعه ، آموزش و پذیرش معیارهای مفید  ــت . بدیهی است این مس گرفته اس
دارد .در واقع سعی برآن بوده است تا با بهره گیری از آن امام وارسته راهی درست را برای 
رسیدن به مقام بندگی پیمودکه درنهایت با تدبر در سخنان امام صادق )ع( می توان  بندگی 
ــه و مولفه اصلی و هدف نهایی مطرح نمود. در این میان پس از  خداوند را به عنوان ریش
بیان درک مشترکی از فرهنگ به طرح مدل »درخت فرهنگ« اشاره شده و ارائه مدلی برای 
ــتا مد نظر قرار گرفته  ــندانه و احیای آموزه های امام صادق )ع( در این راس زندگی خداپس
است. سپس با بیان احادیث و روایت به تشریح آن پرداخته شده که تعمق در دین، برنامه 
ریزی در زندگی و شکیبایی بر نامرادی ها و احسان به دیگران از آن جمله هستند و پس 
از آن توصیه به احسان و کمک به دیگران به عنوان دیگر مولفه ها بیان شده و عالوه برآن 
بر نقش پیامبران و امامان به عنوان راهنمایانی صدیق که توجه به آموزه های آنان سعادت 
ــازد مطرح گردیده است و اما رسیدن به مقام بندگی جزء با  ــان را میسر می س زندگی انس

حقیقت ایمان امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.
ــبک زندگی و رفتارهای آدمی در زندگی روزمره پیش می آید آ نچه در  ــخن از س وقتی س
ــود فرهنگ است . با تشخیص جایگاه سبک زندگی در فرهنگ انسانها  ذهن تداعی می ش

می توان سبک زندگی مطلوب را شناسایی و در رسیدن به آن همت گمارد. 
ــیله ای بدانیم که  ــترک یاد کنیم و آن را وس ــگ به عنوان درک معانی مش ــر از فرهن  ))اگ
ــه حرکت در می  ــی واحد و در زمینة خاص ب ــانهای متفاوت را در جهت ــی از انس گروه
ــای اجتماعی بدانیم.((  ــرات و برپا دارنده ثبات در نهاد ه ــتون فق ــی توان آن را س آورد م
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)فرهنگی،1377،صفحه 82(                                                                         
ــطوح فرهنگ و تعامل آنها را با یک دیگر مورد توجه قرار داده و در مطالعات  ــاین س ))ش
ــه بخش متمایز به یک دیگر ولی  خود فرهنگ را به مثابه یک پیکر واحد می بیند که از س
ــش دیگر را کامل می کند  ــت و هر بخش ، بخ ــن حال مرتبط به هم پدید آمده اس در عی
،در اولین سطح مدل شاین،موضوعات و مخلوقات دست بشر قرار دارد.در زیر این سطح 
ــطح فرهنگ زنجیره ای از  ــت و در عمیق ترین س ارزش ها و هنجارهای رفتاری نهفته اس

باورها ومفروضات اساسی قرار گرفته اند.)فرهنگی،1386،صفحه 93( 
به این ترتیب هر فرهنگ ویژگی های خاص خود را دارد که براساس آن ویژگی ها هویت 
ــه طرح مدل »درخت  ــناخت بهتر این هویت در اینجا ب ــکل می دهد، برای ش ــود را ش خ
ــاره می شود.)فرهنگی ،1377،90( مدلی که در آن فرهنگ به گونه ای استعاره  فرهنگ« اش
ای، همانند درخت تصور می شود که در خاک خاصی رشد کرده و بالنده می شود و شامل 
ــاقه و در نهایت شاخه و برگ و میوه است. با به کارگیری این  ــه، تنه س اجزایی چون ریش
ــتعاره درمورد فرهنگ و عملکرد آن در یک جامعه می توان مفهومی پیچیده و انتزاعی  اس
ــطوره ها، زبان  ــه های عمده فرهنگ را درهنر، اس چون فرهنگ را تحلیل نمود. اگر ریش
ــتجو کنیم. می توان تفاوت های بارزی میان فرهنگ های مختلف یافت.((  و مذهب جس

)فرهنگی،1386،صفحه 91(                                      
ــه ها منابع  ــن با مطالعه دقیق درخت فرهنگ می توان این گونه بیان کرد که ریش ))بنابرای
فرهنگی هستند که فرهنگ با آنها نفس می کشد و بالنده ی می شود )هنر، اساطیر، مذهب، 
ــاختار اجتماعی جامعه است شامل مفاهیم ، فلسفه، خط  ــاقه درخت که س ادبیات( و اما س
ــی ها می باشد و اما برگ ها که همان جلوه های بیرونی فرهنگ هستند شامل رفتار و  مش

صفات و ارزش های افراد جامعه است(()فرهنگی، 1377 صفحه 90(                   
ــاخ وبرگ  ــبک زندگی بیرونی ترین الیه فرهنگ وبه عبارتی ش ــع می توان گفت س درواق
درخت است در قرآن کریم وقتی سخن از ))مشی (( آدمیان به میان می آید فقط سبک راه 
رفتن آنان مراد نیست بلکه در تفاسیر سبک زندگی را هم لحاظ کرده اند .                                                                        
به عنوان مثال ))بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در راه رفتن متواضع اند (( را مراد 
ــبک زندگی دانسته اندودر تفسیر آیه 63سوره فرقان که در مورد عبادالرحمن  تعادل در س
ــاس  ــت می خوانیم که امام صادق )ع(فرمودند : مراد از»هونا« زندگی کردن بر اس آمده اس

فطرت و هماهنگ با روحیه ای است که خداوندآفریده است)قرُآئتی،1379،ص278  (
ــعادت خواهد رساند و  ــر منزل س ــان را به س  بنابراین تعمق در دین و آموزه های آن انس
ــان مدال بندگی حق است . اگر سبک زندگی شاخ وبرگ درخت  باالترین مدال برای انس
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فرهنگ باشد ریشه وتنه ی آن از منظر اسالم وآموزه های دینی چیست؟ تا با توجه به آنها 
سبک زندگی متعالی گردد. 

ــبک زندگی متعادل را خداوند متعال به بندگان  ــوره فرقان س در همان مثال در آیه ی 63س
ــه های این نوع سبک زندگی اعتقاد وباور  ــبت می دهد پس یکی از ریش حقیقی خود نس
ــت که آدمی باید خود را در خدمت بندگی خدا قرار دهد چرا که با این باور به  به این اس
صفات بندگان خدا متصف خواهد شد .آیات 63 تا پایان سوره مبارکه فرقان به این صفات 

پرداخته است. 
ــیار چشمگیر بوده  ــالمی بس ــبک زندگی اس در این بین نقش امام صادق)ع( در طراحی س
ــند تدریس بوده اند تمام تالش خود را به غنی سازی  ــان در دورانی که بر مس ــت ایش اس
ریشه درخت فرهنگ در تشیع پرداخته اند گویی ایشان به این نتیجه رسیده بودند که سیر 
ــازی فرهنگی دارد و اگر این بازسازی صورت نگیرد  ــالم تا آن زمان نیاز به بازس تاریخ اس
ــه فرهنگ دین ازبین خواهد رفت و اثری از درخت تنومند اسالم باقی نخواهد ماند.  ریش
ــه امام صادق، مدرسه ای فکری یافت که بتواند نسل  ــاید نتوان در تاریخ همانند مدرس ش
های متوالی را تحت تأثیر خود قرار دهد و اصول و افکار و اعتقادات خود را بر آنها حاکم 
ــازد و مردمی متمدن و فرهیخته با کیان و موجودیتی یگانه بنیان نهاده باشد، البته اشتباه  س
است اگر بخواهیم دستاورد های این مدرسه را به معاصران آن محدود کنیم بلکه دستاورد 
ــت  که در جامعه ایجاد کرده و در  ــه هایی اس ــه در اندیش های علمی و دینی  این مدرس
ــت که سیمایی تاریخ را دگرگون  ساخته اند )مدرسی  مردان پرورش یافته و بالنده ای اس

،1381،صفحه13- 14(
در واقع می توان گفت یک مکتب وقتی می خواهد پیروان خود را بسازد از راه ارائه طریق 
ــد. پس ناچار هدف و ایدئولوژی خود را  ــاد انگیزه در آنها این کار را انجام می ده و ایج
ــار  ــی می کند، در این میان نقش  امام صادق)ع( در احیاء و انتش ــه پیروان خویش معرف ب
ــتمی فکری و اجتماعی و هدف واالی آن که ترسیم انسان  ــالم  به عنوان سیس حقیقت اس
کامل است چشمگیر و قابل ستایش است. ایشان در مباحث اخالقی مانند سایر موضوعات 
تعالیم ارزشمند بسیاری را به وسیله شاگردان خود منتشر کردند و بدون آنکه اصطالحات 
ــکل حکمت عملی را به کار ببرند و در تنگنای استداللی خشک و برهانی قرار گیرند  مش
با استمداد از مکتب وحی حقایق اخالق را به طرز روشن بیان فرمودند. )مفتح،60 13(                                                                                             
ــبک زندگی خداپسندانه به  ــان بر س ــیره امام صادق عالوه بر توصیه های موکد ایش در س
باورهایی اشاره می شود که اساس و ریشه آن سبک زندگی است .                                                                                           
در داستان بشر حافی که شهید مطهری در کتاب داستان و راستان نقل میکند امام صادق)ع( 
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سبک زندگی بشر را مبتنی بی اعتنایی او نسبت به بندگی خدا می داند و اینکه ))اگر بشر 
ــت اینگونه زندگی نمی کرد (( حاکی از توجه امام به باورها  خود را بنده واقعی می دانس

و اعتقادات و تاثیر آن بر روش و شیوه ی زندگی است .              
البته توصیه امام صادق در رسیدن به بنده واقعی خدا آنست که اگر می خواهد به حقیقت 
ایمان دست یابد باید مواردی را در زندگی خود به کار گیرد :                                                                               
ــد تا آنکه در آن سه ویژگی باشد. اندیشه عمیق در  بنده حقیقت ایمانش به حد کمال نرس
دین، برنامه ریزی دقیق در زندگی مادی و شکیبایی بر نا مرادی ها)بحاراالنوار300/67(                                                            
ــبک زندگی اسالمی  ــه محور اصلی از س ــخن س می توان گفت امام صادق )ع( در این س
ــده اند  که ایمانش به حد  ــی متصور ش ــیده اند و این صفات را برای کس را به تصویر کش
کمال رسیده باشد اما اینکه اهمیت اندیشیدن در دین ، برنامه ریزی در زندگی و شکیبایی 
ــان چه جایگاهی دارد، قابل بررسی و تأمل است.  )) از این منظر  ــعادت انس در نردبان س
ــت ، تعقل به معنای  ــه از نظر معنا با تعقل پیوند نزدیکی دارد. اما دقیقأ به آن معنا نیس تفّق
ــت و تفقه یعنی تعقل صریح ، یعنی تعقلی که عمیق تر بوده و عقل  خوب فکر کردن اس
در فکر نفوذ بیشتری دارد . از قرن سوم هجری به عده ای از دانشمندان که در فروع دین 
تخصص پیدا می کردند اصطالحأ فقیه گفته اند ولی قبل از آن در متون دینی اصطالح تفقه 
به معنای عمیق فکر کردن در دین است و در قرآن هم به همین معنا آمده است. حضرت 
ــی فرمایند : دین را به طور عمیق تحقیق کن تا آن را بفهمی و همت تو بر این  ــی)ع(  م عل
ــه این که دین را برکه ای ببینی و مانند  ــه نهنگ وار ، اقیانوس دین را درنوردی، ن ــد ک باش
ــاره کرد فهم ضعیف از  ــاده و خرد در آن حرکت کنی. در واقع می توان اش یک ماهی س
ــده است که ضربه های زیادی بر ما وارد شود ، در روایت آمده  ــبب ش دینداری همواره س
است. عبادت هرکس را به اندازه ای قبول می کنند که دین را می فهمد از این منظر کسانی 
ــت داده اند نه آنان که در دین تعمق  ــان را از دس ــطحی بوده دینش ــان از دین س  که فهمش

کرده اند.(( )طاهرزاده،1382(
ــد مگر از راه تفکر و  ــوان گفت هیچکس نمی تواند از نقص به کمال برس ــع می ت در واق
تدبرکه تفکر کلید اسرار و چراغ انوار تعریف شده است و راهی است برای نزدیک شدن 
به کمال و عظمت پروردگار و آنجا که سخن از دین می شود و سبک یک زندگی متعالی 
به میان می آید می توان گفت اصول دین همانا ریشه درخت دین و فروع آن همانند شاخ 
و برگ آن می باشند و اخالق میوه و ثمره آن است و همانطورکه درخت در صورتی نتیجه 
ــد ایمان شخص نیز درصورتی نتیجه بخش  ــت که سه قسمت نامبرده کامل باش بخش اس
خواهد بودکه اصول و فروع و اخالق او کامل باشد                                                                                                                           
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ــالمی است  قرآن کریم در مثالی می فرماید : ))مثل کلمه پاک توحید مثل درخت پاک وس
ــه دوانده وشاخه هایش سر به آسمان کشیده است ،این درخت میوه  که در زیر زمین ریش
ده وثمر بخش است ،همیشه بهار است وهمیشه میوه می دهد در همه فصلهاوروزها میوه 

فراوان دارد که تمام ناشدنی است (( )ابراهیم/24و25(ا           
))استاد مطهری می فرمایند این مثل در مورد کسانی است که درخت خداشناسی در زمین 
روحشان دمیده است . شاخه های این درخت ازاعتقاد به نبوت و والیت و وجود ادیان و 
ــرافت  ــت . میوه های این درخت ش راهنمایان الهی و همچنین اعتقاد به حقانیت جهان اس
وکرامت است، عفت و تقوا ، احسان و گذشت و... است  (()مطهری ،1382،ص14(                                                                                                                      
ــت به عنوان رکن اساسی  ــازمان فکری و اعتقادی و اخالقی عظیمی اس بنابراین دین که س
محسوب گردیده است و تدبر و تعمق در آن برای شناخت راه سعادت ضروری است                                                                 
ــان الزم و ضروری است هم برای سازگار  ساختن زندگی  و اما دین در دو مقام برای انس
ــی با زندگی فرد یعنی ایجاد عدالت اجتماعی و هم در ایجاد توافق در روحیه فرد  اجتماع
ــش توحید و ایمان به خدای یگانه  ــت که اهمیت دین که اساس با مصالح جامعه و اینجاس

است مشخص می شود)مطهری ،1382،ص25(
ــه عقل،آدمی را به راه صالح رهنمود می کند و چه صالحی باالتر از معتقد شدن  ))همیش
ــوی آن ، راهنمایی می کند و دین  ــت که عقل به س به مبانی دینی ،که در واقع دین، آن اس
ــت که درباره آن تعقل و تفکر شده است و این مسأله به زیبایی  همان گوهر گرانبهایی اس

در این سخن متبلور شده است.(()حکیم،1374(                     
ــخن حق و درست برای همیشه ثابت و پا برجا و تزلزل ناپذیر  خداوند اهل ایمان را به س
ــی کاظم آمده  ــان امام موس ــخنی زیبا از فرزند ایش نگه می دارد، در دنیا و آخرت. در س
است ))التدبیر نصف العیش((تدبیر و مدیریت ، نیمی از زندگی است )تحف العقول،صف

حه403(                                                                                      
ــأ زندگی و خوشبختی مانند یک محل و یک ساختمان که از مصالح  اما میتوان گفت اساس
ــد درهایی دارد که انسان بایددر ابتدا درها را  ــت و گل بناشده باش گوناگون از جمله خش
ــت و مستقیم به زندگی وارد  ــپس خود را عادت دهد که همیشه از راه راس ــد و س بشناس
ــود و خوشبختی را جستجو نماید))مپیچ از ره راست بر راه کج-چو در هست حاجت  ش
به دیوارنیست((و این یک قاعده کلی در زندگی بشر است، چشم بصیرت می خواهد که 
راههای صحیح  ورود به محوطة زندگی را بشناسد و پشت دیوار و حصار زندگی معطل و 
متحیر نماند )مطهری،1382،صفحه 40(  ))پیغمبران الهی آمده اند که به ما راه زندگی و به 
تعبیر دیگر در ورودی زندگی و خوشبختی را نشان دهند، در ورودی زندگی نیکی و نیکو 
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کاری ، راستی و درستی و استحکام اخالقی و خیر خواهی  و مهربانی است .تنها ایمان و 
ــپس نیکو کاری بر اساس آن اعتقاد مقدس است که قلب را آرام و  اعتقاد به معنویت و س
رضایت خاطر را تأمین می کند و سعادت را میسر می سازد و منتهای سعادت همین است 
که آدمی در ناحیه عقل و فکر، دارای محکم ترین اطمینان ها و در ناحیة احساسات و قلب 
دارای پاک ترین نیّتها و در ناحیة عمل دارای نیکو ترین عمل ها باشد.(()مطهری ،1382(                                                                                                          
))و اما صبر بر نا مرادی ها نتایج بسیار دارد. که از جمله آنها تربیت نفس است، اگر انسان 
مدتی در پیشامد های ناگوار و بلیّات روزگار و در مشقت عبادت و مناسک و تلخی ترک 
ــانی به واسطة فرمان حضرت ولی النعم، صبر کند و تحمل سختی ها را گر چه  لذات نفس
ــختی تحمل مشقات بر آن  ــد بنماید.کم کم نفس عادت می کند و س ــخت و ناگوار باش س
آسان می گردد و برای نفس ملکة راسخة نوریه پیدا می شود که به واسطه آن از مقام صبر 
ــأ تقوای نفس  ــد و به مقامات عالیه نائل می گردد بلکه صبر در معاصی منش ــی می کن ترق
است و صبر در طاعات، منشأ انس به حق گردد و صبر در بلیّات منشا رضا به قضای الهی 
شود و اینها از مقامات بزرگ اهل ایمان، بلکه اهل عرفان است .در حدیث شریفی از اهل 
ــتایش بلیغ از صبر گردیده است. حضرت صادق می فرماید ))صبر نسبت به ایمان  بیت س
به مثابه سر است نسبت به تن ،پس وقتی سر رفت،جسد برود، و همین طور وقتی که صبر 

رفت،ایمان برود. )اصول کافی،ج2،صفحه 87(                                                
صبر نه تنها کلید ابواب سعادت و منشاء نجات از مهالک است بلکه صبر بلیّات را بر انسان 
ــکالت را سهل می نماید و عزم و اراده را قوت می بخشد و مملکت  ــان می کند و مش آس
روح را مستقل  نماید(( )امام خمینی1378،صفحه 262(                                                                                                        
می توان گفت یکی از اموری که در موفقیت انسان تاثیر بسزایی دارد و شرط موفقیت در 
ــت وکم صبری مانعی برای انسان است تابر کارهایی که  ــت صبر زیاد اس کارهای مهم اس
در آن مستعد است مداومت ورزد )) از دیدگاه عالمه طباطبایی صبر عبارت است از اینکه 
ــتقامتی داشته باشدکه بتواند کنترل نظام نفس خود را که استقامت  ــان در قلب خود اس انس
امر حیاتی انسانی و جلوگیری از اختالل آن بستگی به نظام دارد ،در دست گرفته دل خود 
ــیان در تدبیر و خبط فکر و فساد رای جلوگیری کند((  )طباطبایی،1379 را از تفرقه و نس
،ج11،ص141(                                                                                        

پس اساس سبک زندگی و ریشه ی آن از منظر امام صادق)ع(  بندگی خداست و توصیه 
ــیدن به حقیقت ایمان است که در صورتی حاصل می شود که  امام به بنده واقعی خدا رس
سبک زندگی مبتنی بر فهم عمیق دین ، تدبیر و برنامه ریزی درامور زندگی و نیزتحمل  و 

بردباری در برابر مشکالت می باشد .                                     
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در آیات سوره فرقان به سبک زندگی بندگان خدای رحمان می پردازد و اشاره به انفاق و 
تعادل در این امر شده است . توگویی کسی که اساس زندگی خود را بر بندگی قرار داده 
ــبتًا جامعی از اخالق اسالمی به دست میدهد تا آنجا که دعا میکند که سرمشق  و طرح نس
ــت . در این راستا امام صادق)ع( در  ــد از دیگر بندگان خدا هم غافل نیس طالبان کمال باش
خصوص روابط اجتماعی و سبک ز ندگی اجتماعی توصیه به احسان و کمک به دیگران 

می کند.
ــاندن به برادران خود با یکدیگر مسابقه بگذارید و  امام صادق)ع( می فرماید: در نیکی رس
اهل نیکی باشید. زیرا بهشت را دری است بنام معروف »نیکی و احسان« که جز کسی که 
ــود . همانا بنده در راه برآوردن حاجات برادر مؤمن خود  در دنیا نیکی کرده داخل آن نش
گام بردار و خدای عزل و عجل بر او دو فرشته نگارد. یکی در طرف راست و دیگری در 
ــدن حاجت او دعا  جانب چپ او که برایش از پروردگار آمورزش خواهند و برای روا ش
کنند. سپس فرمود: به خدا چون مؤمن به حاجتش رسد پیغمبر از خود او مسرورتر است.
)الکافی/ترجمi مصطفوی/ج10/280/3/صفحه 280(                                                                                            
در این حدیث به یکی از شاخه های بزرگ احسان که همان خیرخواهی است اشاره است.
امری که ثواب آن راحدی نیست و احادیثی که از امامان مختلف در این زمینه رسیده است 
فراوانند. رسول خدا فرمودند :گاهی مؤمن حاجتی از برادرش بر او آورده می شود و نمی 
ــه آن است. خدای تبارک و  ــغول می گردد و در اندیش تواند روا کند ولی دل او به آن مش
تعالی او را به سبب همین اندیشه و اهتمام به بهشت می برد .                                                                                                                                   
و امام صادق در نامه خود به ابن جندب می نویسند ))کسی که در برآوردن ساختن حوائج 
ــی است که سعی بین صفا و مروه انجام می دهد.  برادر ایمانی اش قدمی بردارد مانند کس
ــی را دارد که در راه خدا و در جنگ بدر واحد   ــخصأ نیاز او را برآورد ثواب کس و اگر ش
جهاد کرده و در خون خود غلطیده است.)بحاراالنوار ،جلد 75،باب 24،حدیث ش 1(                                                                                                                                 
ــبت به مومن پیدا میکند این  ــت که کمتر حقی که مومن نس در  اخبار و روایات آمده اس
ــت که باید هرچه را برای خود دوست می دارد برای او دوست بدارد و هرچه را برای  اس
ــت که خود را به  ــود مکروه می دارد برای او مکروه بدارد یعنی  کمترین حق اواین اس خ

جای او فرض کند)مطهری،1382،ص288(                                      
امام صادق )ع(نیز فرمودند: خودت را همواره به جای دیگران بگذار و برای آنها همان را 
بخواهی که برای خود می خواهی)مطهری،1382،ص230 ( و در جایی دیگر آمده است تا 
ــت )اصول  ــد خدا در راه کمک به اوس زمانی که مومن در راه کمک به برادر دینی اش باش
کافی،ج3،ص283(                                                                                                         
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ــان هرکس که طالب خیر و نعمت برای  ــان میدهد که در نگاه ایش و همه احادیث فوق نش
دیگران باشد در هر خیری که به ایشان برسد شریک است و این صفت چنان مهم شمرده 
ــت در کارهای خوب، در احسان و بانی خیر شدن  ــده که در سوره مایده آیه2 آمده اس ش
ــتابید. بنابراین  ــر اقامه تقوی و طهارت، یکدیگر را اعانت کنید و به کمک یکدیگر بش و ب
ــد آن جامعه  ــته باش اگر در جامعه روح اجتماعی و حس همدردی و همکاری وجود داش
زنده و پایدار است و حتی اندیشه کار خیر نیز راهی است به بهشت و برای چنین صفتی 
ــهای متعددی ازجمله رضایت خدا و پیغمبر ، رواشدن حاجات خود شخص، ثوابی  پاداش

در حد جهاد و انجام اعمال حج و... بیان شده است .                     
متاسفانه در شرایط کنونی ما که هجوم اشتغاالت روزمره ما را  از برخی فضایل و حسنات 
دور نگاه داشته است  برای این که از این سردرگمی  خارج شده و سبک زندگی اسالمی 
را سرلوحه قرار دهیم، چاره ای نداریم جز آن که به دامان آموزه های قرآن و اهل بیت)ع( 
ــیراب کنیم در واقع ما باید با الگوگیری از سیره  بازگردیم وخود را از این اقیانوس معنا س
ــی ائمه اطهار)ع( به ویژه امام صادق)ع( به عنوان رییس مذهب جعفری ،  گامی  و زندگان
محکم در این راه برداریم تا بتوانیم الگویی همه جانبه را برای دنیا و عقبای خود رقم زنیم 

و رنگ و بویی معنوی به زندگی خود ببخشیم . 

نتیجه گیری
ــبکی از زندگی متعالی در کنار قرآن ، بهره گرفتن از  ــیدن به س ــد برای رس به نظر می رس
سخنان امامان بویژه امام صادق)ع( ما را در پیمودن راه سعادت یاری خواهد کرد در واقع 
می توان گفت اگر برای آغاز راه تکیه گاه ما  که همان باورها و اعتقادات ما را تشکیل می 
ــته باشد جلوه های بیرونی آن  که همان سبک زندگی است نیز  ــه ای محکم داش دهد ریش
به بهترین وجه نمود خواهد کرد پس اساس سبک زندگی و ریشه آن از نگاه امام  بندگی 
ــری شمرده می شود و منتهای سعادت همان است که  ــت که از باالترین فضایل بش خداس
انسان د رناحیه عقل و فکر و قلب و  احساس به کمال مطلوب برسد و خود را به صفات 
ــان از رضایت در  ــتر انس ــو متصف کند که همه ی این عوامل باعث برخورداری بیش نیک
زندگی و رضایت حق تعالی می گردد و این اولین گام در باالرفتن از نردبان سعادتمندی 

است .
و چون بنده دل در گرو محبت خدا نهد آغاز مسلمانی اوست و چون روی به آن محسن 

ازلی کند خود نیز نیکوکار می شود و او را محسن می خوانند.



435

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

منابع 
امام خمینی،1387،شرح چهل حدیث ،چاپ بیستم،تهران ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی

ــی بن جعفر،چاپ دوم،تهران نشر  ــخنان حضرت موس ــید محمد تقی،1374،س حکیم،س
فرهنگ اسالمی

ــارات جامعه مدرسین  ــوی همدانی،دفتر انتش ــین،1379،ترجمه موس طباطبایی،محمدحس
حوزه علمیه قم

مدرسی،محمد تقی،1381،هدایتگر راه نور،چاپ چهارم ،تهران، انتشارات محبان الحسین
مطهری،مرتضی،1382،حکمت ها واندرزها،چاپ پانزدهم،تهران ،نشر صدرا

مطهری،مرتضی،1378،ده گفتار،چاپ پانزدهم،تهران ،نشر صدرا
مطهری،مرتضی،1373،بیست گفتار،چاپ نهم ،تهران ،نشر صدرا

مفتح،محمد،  1360،مکتب اخالقی و تربیتی امام صادق، ،تهران ،نشر جهان آرا
نریمانی،علیرضا،1387،آیینة سخن،چاپ اول ،قم،نشر ابتکار دانش

نراقی،مهدی،1372،ترجمه مجتبوی،چاپ سوم،؟،انتشارات حکمت
فرهنگی،علی اکبر،1386،مقاله مدریت دولتی و فرهنگی اجتماعی،مجله علوم مدریت،شماره 

1
فرهنگی،علی اکبر،1377،مقاله نظری به فرهنگ،مجله نامه فرهنگ،شماره 3

طاهرزاده،اصغر،1388،فرزندم این چنین باید بود،چاپ چهارم،اصفهان،نشر لب المیزان
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مناظرات امام صادق علیه السالمم

اکرم سپیانی1

چکیده
ائمه معصومین علیهم الّسالم که ادامه دهندگان رسالت عظیم هدایت بعد از وجود مقدس 
ــتند در طول زندگانی افتخارآمیز خود به منظور دعوت الی  نبی اکرم صلوات اله علیه هس
ــرایط سیاسی واجتماعی  ــانها به صفات و رفتارهای نیکو - بنابر ش ــوق دادن انس اهلّل و س
ــزایی بر  ــیوه های متنوعی را به کار گرفته اند که هر یک در جای خود تاثیر بس خود- ش
ــخصیت و رفتار انسان ها بر جای نهاده است  که جدال اَحسن و مناظرات برهانِی دور  ش
ــتوار دین اسالم است و در دوران  ــت .مناظره از بنیادهای اس از مغالطه یکی از انواع آن اس
امام صادق علیه السالم از آنجا که دستگاه سیاسی حاکم درگیر منازعات داخلی و قیام بنی 
العباس شده بود به امام این فرصت را داد تا مبانی اسالم را به این روش خاص علمی برای 
ــت که انحرافات فکری که بر اثر اشاعه شبهات در میان  ــایان ذکر اس مردم بازگو نماید؛ ش
ــده بود  و همچنین وجود فرقه های انحرافی چون غالت  ــط حکومت ایجاد ش مردم توس
ــفی در میان مردم به  ، زنادقه و معتزله و از طرفی دیگر رونق گرفتن مباحث کالمی و فلس
ــدن ذهن مردم با این مسائل باب مناظره  دلیل ترجمه متون علمی ملل مختلف و درگیر ش

1. مدرسه علمیه ریحانه شهرستان اصفهان
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ــیوه تبلیغی اثری عظیم برای پرسشگران بی غرض در شناساندن   را فراهم می نمود؛ این ش
ــته است تا  ــریعت محمدی صّلی اهلّل علیه و آله و تفهیم لزوم پیروی از آن داش حقانیت ش
ــی که بر اثر مناظرات ؛آن زمان بهترین دوره برای پایه گذاری مباحث فقهی و معارف  جای
اهل البیت به شمار می آید که نه تنها حضرت خود این روش علمی را به کار می گرفتند 
ــاگردان سعی در آموزش مبانی این روش به دیگران داشتند. با  بلکه با آموزش عملی به ش

بررسی روایات وارده شیوه های مناظرات حضرت به روش های ذیل بود:
قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر )استدالل همراه با پرسش(، دعوت به توحید ونفی شرک 
با ترسیم سیمای حج ،استدالل: که در روش استدالل حضرت به تناسب نقطه فکری فرد از 
دو طریق ذیل استفاده می نمود: )استدالل از طریق محسوسات ، استدالل عقلی ومنطقی(  
حل تناقض آیات ، مورد خطاب قرار دادن افراد با کلمات نیکو ، باطل نمودن روش قیاس 

، پاسخی کوتاه وکوبنده ، از غیب خبر دادن. 
اگر چه تمام روش های به کار گرفته شده توسط حضرت مهم وقابل توجه است اما روش 
ــگر بسیار قابل توجه است چراکه در این روش فرد مخاطب  قرار گرفتن در جایگاه پرسش
ــخ به شبهاتی که  ــی که با او مناظره می کند حرکت کرده و با ناتوانی در پاس پا به پای کس
ــبت به عقایدش طرح شده خود به طور طبیعی نسبت به عقاید عقب نشینی می کند و  نس
ــی که فرد با کالمی نیکو مورد خطاب قرار می گیرد؛ اگر چه ممکن است فرد  نیز در روش
ــت بر ندارد اما این اثر را دارد که ما را به ناتوانی در برابر تحمل  مقابل ما از عقایدش دس

مخالف متهم نخواهیم شد. 
ــالق مناظره. ــاگردان ، روش های مناظره ، اخ ــره، ش ــام صادق ، مناظ ــد واژگان: ام  کلی

مقدمه
ائمه معصومین هر کدام جهت انجام وظیفه مهم و اساسی خود که همان حفظ اسالم ناب 
ــی که برای  ــه وآله از انحرافات موجود بود ، تالش نمایند و روش ــدی صلی اهلل علی محم
این امر مهم اتخاذ می نمودند بنا به شرایط حاکم بر زمانه تغییر می کرد . امام صادق علیه 
ــیوه به  ــالم نیز جهت نیل به این هدف واال روش مناظره را انتخاب نمود. اتخاذ این ش الس
ــت چرا که بنی امیه فشارها و  ــی خاص حضرت  در این دوره بستگی داش ــرایط سیاس ش
کنترل های شدید را از حضرت برداشت و تا حدودی ایشان و شیعیانشان از آزادی نسبی 
ــند. به کار بردن روش مناظره در پیشبرد  ــتند نفس راحتی بکش ــدند و توانس برخوردار ش
ــت یافتن به دیدگاه و باوری  مباحث علمی به دلیل برخورد آرا با یکدیگر و در نهایت دس
درست ، ضرورت این روش را مشخص می نماید و اهمیت بررسی این مبحث را روشن 
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می نماید چرا که اگر مطلبی بدون بررسی شبهات پیرامون آن گفته شود ممکن است افراد 
ــنیدن مطلب با خطور اولین پرسش نسبت به پذیرش مسئله مقاومت نشان  با خواندن یا ش
ــنونده را بشنوند و یا بخوانند  ــتند تا دالیل گوینده و یا ش داده تا جایی که حتی حاضر نیس
ــف با یکدیگر در مقابل هم قرار می گیرند به طور طبیعی وقتی  ــا زمانی که دو نفر مخال ام
فرد یک به یک شبهاتش مطرح می شود و پاسخ منطقی می شنود حتی ممکن است دست 
از عقاید خود بردارد اگر چه ممکن است فردی به خاطر لجاجت و یا عناد چنین نکند .

ــعی بر  ــود و در این مقاله س ــاس آن انجام ش مناظره برای خود اصولی دارد که باید بر اس
ــت که با توجه به اینکه ائمه معصومین علیهم السالم ، بهترین الگوی عملی برای ما  آن اس
ــتند ؛ روش هایی که حضرت صادق علیه السالم برای این شیوه  ــان هس به عنوان پیروانش
خاص علمی به کار می گرفتند را بیان نموده و تا حدودی راه را برای جویندگان مسیر حق 
روشن نماییم و البته هدف اصلی از این بررسی آشنایی با معارف اهل البیت علیهم السالم، 
ــی  ــت  که با بررس ــنایی با مبحث مناظره و روش های خاص حضرت در مناظره اس آش
ــتخراج و پس از  روایات موجود در ذیل هر کدام روش خاص حضرت از دل روایت اس
ــی شده است که این مسئله در کتب دیگری چون مناظرات  تبیین روش ، اهمیت آن بررس
امام صادق علیه السالم و مقایسه آن با مناظرات انبیا در قرآن از سیده فاطمه حسینی مطرح 
و مورد بررسی قرار گرفته بود و روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای است که با مطالعه 

کتاب ها و فیش برداری از آن ها مطالب جمع آوری گردید.
    

1- مختصری از زندگینامه امام صادق علیه السالم 
ــین بن علي بن  ــد محمد بن علي بن حس ــالم جعفر فرزن ــم علیه الس ــام مبارک امام شش ن
ــد )و القاب  ــت و کنیه ي او ابوعبداهلل و لقبش »صادق« مي باش ــالم اس ابي طالب علیهم الس
ــان ذکر کرده اند) امام روز جمعه هنگام طلوع فجر، هفدهم ماه ربیع  دیگري نیز برای ایش
األول سال هشتاد هجري قمري در مدینه متولد شد. مادر گرامي آن حضرت ام فروه دختر 
قاسم بن محمد بن ابي بکر )خلیفه ي اول( مي باشد. مدت عمرشان 65 سال بود که دوازده 
ــال آن در زمان حیات جدش امام سجاد علیه السالم و 31 سال با پدر بزرگوارش سپري  س
نمود و مدت امامت آن حضرت 34 سال بود ؛ خلفای دوران امام به ترتیب عبارت بودند 
ــد بن ولید بن عبدالملک ، ابراهیم بن ولید و  ــام بن عبدالملک، ولید بن یزید ، یزی از: هش
خالفت مروان حمار - آخرین خلیفه ي اموي -  و پس از انقالب سیه جامگان خراسان به 
رهبري ابومسلم در سال 132 هجري قمري و پیروزي طرفداران حکومت آل محمد صلي 
ــد و بني عباس روي  ــاله بني امیه در هم پیچیده ش ــاط حکومت چند س اهلل علیه و آله بس



439

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــه ترتیب : ابوالعباس عبداهلل بن محمد  ــی هم دوره با امام ب کار آمدند ؛ خلفای بنی العباس
ــفاح« - پس از او برادرش عبداهلل معروف  بن ، علي بن عبداهلل بن عباس - معروف به »س
ــهادت رسیدند.  ــموم و به ش ــط منصور مس به - ابوجعفر منصور- بودند که حضرت توس
حضرت – بنا به قولی- روز دوشنبه یازدهم ماه رجب سال 148 هجري قمري وفات نمود 
ــتان بقیع کنار قبر پدر و جدشان امام سجاد علیه السالم و عمویشان امام  ــان در قبرس و ایش

مجتبي علیه السالم به خاک سپرده شد. )1(

2- شرایط سیاسی دوران امام صادق علیه السالم: 
امام صادق علیه السالم با دولتهاي مرواني و عباسي معاصر بوده و در دوران حیات آن امام 
ــتمگران عصر و طاغیان زمان نمي توانستند آن  بزرگوار برهه اي از زمان به وجود آمد که س
ــه ي زماني از اواخر حکومت مروانیان آغاز  ــام را مورد اذیت و آزار قرار دهند. این بره ام
شد و تا اوایل حکومت عباسیان ادامه داشت. در این برهه امویان و شامیان بر ولید بن یزید 
ــوریدند و تن نیمه جانش را از بین بردند بنابراین آشوبی در سراسر کشورهای اسالمي  ش
ــوي دیگر دعوت به حکومت  ــید. از س به وجود آمد و درنتیجه حکومت مروانیان فرو پاش
ــان در اطراف و اکناف کشور اسالمي  بني عباس و تبلیغ به نفع آنان براي روي کار آمدنش
ــرض به امام صادق  ــن فرزندان مروان را از تع ــت و همه ي این امور ذه ــورت مي گرف ص
ــترده ي علمي و فرهنگي سرگرم بود، باز مي داشت و پس از  ــالم که به تالش گس علیه الس
ــقوط کردند و در جنگ قدرت زمین خوردند، فرزندان عباس حکومت  آنکه بني مروان س
ــت گرفتند. آنان نیز مدتي به پاکسازي محیط از عناصر اموي مشغول بودند و در  را به دس
ــیدند و امام صادق علیه السالم با استفاده از این  تحکیم پایه هاي حکومت جدید خود کوش

فرصت به نشر علوم و معارف پرداخت.)2(
اما چرا با این وجود اینکه با پیشگوئي از موفقیت عباسیان و دستیابي آنان بر حکومت آنان 

خبر داده بود؛ باز عباسیان امام را نقطه مقابل خود می دیدند؟
زیرا سفاح از آن مي ترسید که دل مردم به سوي امام صادق علیه السالم معطوف شود و آنان 
ــند؛ به ویژه آنکه طرز تفکر مردم در مورد خالفت، آن بود که خلیفه  منزلت امام را بشناس
ــتند.  ــد و هنوز مردم خالفت را جدا از دین نمي دانس باید فرزند پیامبر و از اهل بیت باش
ــالم که هم فرزند پیامبر و امام و وصي پیامبر  ــس طبعا مردم به دنبال امام صادق علیه الس پ
ــلم بود مي رفتند.البته هر چند که سفاح، نخستین خلیفه ي عباسي  صلي اهلل علیه و آله و س
امام صادق علیه السالم را فراموش نکرده بود ولي او چندان هم به فکر امام نبود و بیشتر به 
ــید تا آنکه دوران منصور فرا رسید و سلطنت عباسیان استقرار  امویان و مروانیان مي اندیش
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یافت؛ آن وقت او گاه و بیگاه براي امام صادق علیه السالم ایجاد مزاحمت مي کرد و به آن 
حضرت تنگ مي گرفت و گاهي هم امام صادق علیه السالم را به حال خود مي گذاشت زیرا 
حضرت بر اثر فعالیت ها و پرورش شاگردان بزرگ ، شهرت فراوان به دست آورده و همه 
ــتفاده از محضرشان به مدینه مي آمدند  روزه کاروان هائي از نقاط مختلف براي دیدار و اس
ــت  ــت مي انداخت و نیز منصور نمي توانس ــن توجه قلبي مردم، منصور را به وحش و همی
ــي خود، آلت دست قرار دهد و یا  ــالم را براي مقاصد سیاس ــگاه امام صادق علیه الس دانش
ــگاه از روز نخست مبارزه ي منفي با  آن را به همکاري با خود وادار نماید چراکه این دانش
ستمکاران را سرلوحه ي تعالیم خود قرار داده بود و به شاگردان خویش اجازه ي دوستي و 
همکاري با ظالمان را نمي داد، تا چه رسد به اینکه آنان را در هدف هایشان یاري دهد. )3(
 اما منصور بعد از یک سري آزار و اذیت به حضرت صادق علیه السالم از ایشان درخواست 
کرد که هدیه و تحفه اي به وي بدهد که نزد هیچ کس نظیر و مانند آن نباشد و امام صادق 
ــالم نیز چوب دستي اي را که یادگاري رسول خدا صلي اهلل علیه و آله و سلم بود  علیه الس
و یک ذرع طول داشت، به رسم هدیه به منصور داد. منصور بسیار خوشحال شد و دستور 
داد آن را چهار قسمت کنند و هر قسمت را در جائي نهاد. سپس به امام صادق علیه السالم 
گفت: شما را به پاداش این هدیه آزاد مي گذارم تا دانش و علم خود را به شیعیانتان تعلیم 
دهید و من هرگز متعرض شما و شیعیانتان نخواهم شد. پس بدون ترس و واهمه به مردم 

فتوي بدهید، ولي در شهري که من هستم، نباشید. )4(

3- شرایط اجتماعی وفرهنگی دوران امام صادق علیه السالم:
اختالفات سیاسي بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسالم به فرقه هاي مختلف و ظهور 
ــالمي، موجب پیدایش یک نهضت  ــورهاي اس ــفه ي یونان در کش عقاید مادي و نفوذ فلس
علمي گردید. نهضتي که پایه هاي آن بر حقایق مسلم استوار بود. چنین نهضتي الزم بود، تا 
هم حقایق دیني را از میان خرافات و احادیث جعلي بیرون کشد و هم در برابر زندیق ها و 
مادي ها با نیروي منطق و قدرت استدالل مقاومت کند و آراء سست آنها را، محکوم سازد؛ 
ــاکردیصاني«  ــرات آن حضرت با افراد دهري و مادي مانند »ابن ابي العوجاء« و »ابوش مناظ
ــفته و  ــت. به وجود آمدن چنین نهضت علمي در محیط آش و حتي »ابن مقفع« معروف اس
ــت  ــي نبود، تنها وجود گرامي حضرت صادق )ع( مي توانس تاریک آن عصر، کار هر کس
ــته باشد، که با کناره گیري از جنجال هاي سیاسي از آغاز امامت در نشر  چنین مقامي داش
ــتین دین مبین و تبلیغ احکام و تعلیم مسلمانان کمر همت  ــالم و احادیث راس معارف اس
ــج احکام و تربیت  ــادق )ع( در حقیقت عصر طالیي دانش و تروی ــان امام ص ــدد.  زم ببن
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ــاگرداني بود که هر یک مشعل نوراني علم را به گوشه و کنار بردند و در »خودشناسي«  ش
و »خداشناسي« مانند استاد بزرگ و امام بزرگوار خود در هدایت مردم کوشیدند. )5( 

 از جمله این شاگردان می توان به »هشام بن حکم « ، » مومن الطاق« ، » محمد بن مسلم« 
و » زرارة بن اعین« اشاره نمود. )6(

همزمان با نهضت علمي و پیشرفت دانش به وسیله ي حضرت صادق )ع( در مدینه، منصور 
ــب دیگري افتاد که هم بتواند در برابر  ــي که از راه کینه ، به فکر ایجاد مکت خلیفه ي عباس
مکتب جعفري استقالل علمي داشته باشد و هم مردم را سرگرم نماید ، بنابراین دستور داد 
مدرسه اي در محله ي »کرخ« بغداد تأسیس نمایند؛ منصور در این مدرسه از وجود ابوحنیفه 
در مسائل فقهي استفاده نمود و نیز مالک را - که رئیس فرقه ي مالکي است - بر مسند فقه 
نشاند و دستور داد کتب علمي و فلسفي را از هند و یونان آورده وترجمه نمودند، ولي این 
مکتب ها نتوانستند وظیفه ي ارشاد خود را چنانکه باید انجام دهند؛ چراکه امام صادق )ع( 
ــائل فقهي و علمي و کالمي را که پراکنده بود به صورت منظم درآورد، و در هر رشته  مس
از علوم و فنون شاگردان زیادي تربیت فرمود که باعث گسترش معارف اسالمي در جهان 
گردید و دانش گستري امام )ع( در رشته هاي مختلف فقه، فلسفه و کالم، علوم طبیعي و... 
ــود که در واقع توضیح و بیان همان اصول و  ــده و فقه جعفري پایه گذاری می ش آغاز ش
ــالم از سوي خدا به پیغمبر بزرگوارش از طریق قرآن و وحي  فروعي بود که در مکتب اس
رسیده و توسط پیامبر بیان شده بود؛ در همین دوران است که فلسفه یونان مطرح می شود 
بنابراین حضرت صادق )ع(  در رشته ي فلسفه و حکمت با اصحاب و حتي کساني که از 

دین و اعتقاد به خدا دور بودند مناظراتي داشته اند. )7(

4-  فعالیت علمی حضرت صادق علیه السالم:
فعالیت های امام )علیه السالم(در زمینه نشر معارف اسالمی را می توان به دو بخش تقسیم 
ــخ به آن که هر چند  ــاله از جانب خود حضرت و پاس ــخنرانی و طرح مس نمود: اول( س
بسیار قابل توجه است اما در این مقاله منظور نبوده وفقط به همین اشاره اکتفا می نماییم. 
ــبهه های غرض آلود  دوم( مناظره که در این روش حضرت به صورت قاطعانه در برابر ش
ــتادند و این شبهات بیشتردر میان عامه مردم انتشار می یافت؛ در مناظره یک روح  می ایس
ــت و آن استدالل و احتجاج در راه یقینی ساختن مقصود به طریق عقلی است و  حاکم اس
در آن روی سخن با منکران و ناباوران است که در راه پذیرش ، موانعی در برابر خود می 
ــت - حّق باشد یا باطل - و گاه تعارضات و  ــان اس یابند. این موانع گاه باورهای خود ایش
ــؤ ال هایی که در عقاید و نظریات دینی موثر بوده و با اغراض سیاسی یا  ــبهات و س یا ش
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برای از بین بردن روح حقیقی اسالم مطرح می شد .از این رو الزم است با نرمش و مدارا 
و در عین حال استواری و پیگیری ، موانع را شناخت و آنها را برطرف ساخت تا راه برای 
ــوال به کمک مقدمات صحیح و بدیهیاتی  ــاده گردد. این کار معم پذیرش نظر، هموار و س
صورت می گیرد که طرف مخالف ، به آنها معتقد و پایبند است و آن گاه به مدد براهین ، 
ــود تا هدف مورد نظر در  نتایج صحیح ، یکی پس از دیگری بر پایه آن مقدمات بنا می ش

دسترس اندیشه و باور قرار گیرد. این روش پیامد اعمال زیر بود :
ــد که اوضاع سیاسي فاسد عهد امویان و عباسیان آن را به  ــناخته و فاس مقابله با امواج ناش
ــي و قبیله اي و قومي در این دو  ــمکش هاي مذهب ــود آورده بود و از طرفي معلول کش وج
ــگان، از راه ترجمه ي کتاب هاي یوناني  ــي دیگر در نتیجه ي فکر بیگان ــود و از طرف دوره ب
ــد گروه هاي »غالت« و  ــت پدید آمدن گروه هاي خطرناک مانن ــي و هندي از جه و فارس
ــد  ــاعد براي رش »زندیقان« و »جاعالن حدیث« و »اهل رأي و متصوفه« که زمینه هاي مس

انحراف حاصل کرد.)8( 

4-1-  مناظره چیست ؟
ــت مناظره را از لحاظ لغوی واصطالحی  ــتر با روش حضرت الزم اس ــنایی بیش برای آش

بررسی نماییم :
-  معنای لغوی:

ــت. )9( اصل معنای النََّظر  ــه نِظَرُ نَظرا، منَْظرا، منَظَرًة اس مناظره ، واژه ای عربی و از ریش
ــم می باشد.«صاحب مقاییس اللغة ضمن اشاره به این معنا، اضافه می نماید  َ»دیدن با چش
ــت)10( و در نتیجه همین توسعه معنایی ، به مفهوم  ــعه معنایی یافته اس که این کلمه توس

تدبّر و تفّکر در یک امر نیز به کار رفته است .)11(
ــؤ ال و جواب  ــی به معنی جدال کردن ، با هم بحث کردن ، با هم س مناظره در ادب فارس
کردن ، با هم نظر کردن )فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی(، مجادله و نزاع با همدیگر 

و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی  به کار رفته است.)12(

-  معنای اصطالحی:
مناظره ، مکالمه و گفت و گویی دو طرفه است که هر یک با استدالل و ارائه براهین سعی 
ــاند.)13( مناظره نیز مانند  ــش را بر دیگری به اثبات برس ــی کند برتری و فضیلت خوی م
مفاخره ، در اساس ، حماسه است ؛ زیرا در آن ، بین دو چیز بر سر برتری و فضیلت خود 
ــتدالالتی خود را بر دیگری  بر دیگری ، نزاع و اختالف لفظی درمی گیرد و هر یک با اس
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ترجیح می دهد و سرانجام یکی مغلوب یا مجاب می شود.)14(
- راغب اصفهانی درتعریف مناظره می گوید:

مناظره عبارت است از گفت و گو و نکته بینی طرفینی رو در رو، و به میان آوردن هر آنچه 
ــبت به قیاس  ــت . او نظر را عبارت از کاوش می داند و می گوید نظر نس به آن معتقد اس

اعم است ؛ زیرا هر قیاسی ، نظر است ولی هر نظری ، قیاس نیست. )15( 
ــت به بصیرت از  ــد: مناظره ، نظر اس ــب نفایس الفنون در تعریف دیگری می نویس صاح
ــایل ، در نسبت واقعه میان دو چیز از برای اظهار صواب و در ادامه  ــتدل به وس جانب مس

این تعریف می نویسد:
ــت ، و قید اظهار  ــه بصیرت قید کردیم ؛ چرا که نظر به چند معنی دیگر آمده اس ــر را ب نظ
صواب را آورده ایم تا مجادله و مغالطه از این تعریف خارج شود؛ چرا که مجادله و مغالطه 
ــزام خصمند نه چیز دیگر و اگر بخواهند که مناظره همه این موارد را در بربگیرد،  ــرای ال ب

باید قید الزام خصم را در تعریف بیاورند.)16(
ــت ، بعضی چون مرحوم  با توجه به این که جدل نیز نوعی مناظره و رویارویی فکری اس
ــق ، ضمن بحث از جدل ، گاهی مناظره را به جای جدل به کار می  ــر در کتاب المنط مظف

برد.)17(
بنابراین نام مناظره ، جلساتی را در ذهن تداعی می کند که در آن حداقل دو نفر در حضور 
ــی کنند. این نوع مناظره  ــوان داور )َحکم ( درباره موضوعی بحث م ــرد یا افرادی به عن ف
ــتری  ــالم رواج بیش ــی زبانان معمول بوده و به ویژه بعد از اس از قدیم االیام در میان فارس
ــامان آوردن آن و پرهیز از مغالطه ها و سفسطه ها از میان ایرانیان  ــت . برای به س یافته اس
ــینا و خواجه نصیر الدین طوسی به تنظیم قواعد علم منطق  ــمندانی چون ابوعلی س ، دانش

اهتمام ورزیدند.)18(
ــم ، از قدیم االیام بین  ــا آن را مناظره واقعی )حقیقی ( می نامی ــه این معنی که م ــره ب مناظ
ــت و همچنان که اشاره شد، کتابهایی که درباره  ــته اس صاحبان ملل و نحل هم وجود داش
ــت و در  ــگیری از خطا در مباحث ، تدوین گردیده اس ــده ، به منظور پیش منطق تالیف ش
ــوم ، مناظرات زیادی در هر علمی ، به ویژه در علوم مذهبی و کالمی ، گزارش  ــخ عل تاری

شده است .
4-2- هدف مناظره:

 هدف از مناظره همیشه بیان برتری یک طرف بر دیگری نیست . هدف اصلی مناظره های 
ــمی ، رسیدن به حقیقت یک امر است ؛ بر خالف مجادله ها که هدف از آنها، اسکات  رس
ــود. یکی از  ــه در مناظره ها لحاظ نمی ش ــت . اما این هدف همیش خصم و غلبه بر او اس
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ــتقیم که به دلیل شیوه خاص مناظره در  ــت ؛ آموزشی غیر مس اهداف مناظره آموزش   اس
اذهان ماندگار است .)19(

4-3-  روش امام صادق علیه السالم در مناظره :
بنابر تحقیقات انجام شده مناظرات آن حضرت را به دو روش کلی می توان تقسیم نمود:
ــتقیم: که در این روش حضرت خود مناظره را با فرد پرسشگر انجام می  - به صورت مس
ــی ، ابو حنیفه و ابن ابی العوجا   ــاکر دیصان ــد مانند مناظراتی که با افرادی چون ابو ش دادن

انجام داده اند..
ــتقیم: گاهی مناظرات به این روش انجام می پذیرفت که حضرت با  -  به صورت غیر مس
ــراد می خواند و با نظارت و مدیریت  ــاگردان ، آنها را به مناظره با اف ــوزش عملی به ش آم
خود بر نحوه مناظره شاگردان این روش موثر علمی را به آنها آموزش داده و مشکالتشان 
ــویق به مناظره و برخی را از این عمل نهی می  ــزد می نمودند گاهی افرادی را تش را گوش

نمودند که ذکر این روایت خالی از لطف نیست: 
ــما دوست نمي دارید بر سر مسائل  ــید: شنیده ام ش ــالم پرس - حمزه از امام صادق علیه الس
فکري و عقیدتي بحث و درگیري شود؟ امام صادق علیه السالم در پاسخ فرمود:  از بحث 
ــرواز کني و چگونه بر  ــي ندارم. تو که مي داني چگونه پ ــو و امثال تو نگران ــره ي ت و مناظ
ــیني، از بحث و مجادله ي مثل تو هرگز بدمان نمي آید. تو به احتجاج بپرداز و از  زمین بنش

ما دفاع کن.)20(
ــامی - که در ادامه مقاله خواهد آمد- امام  ــت در مناظره شاگردان با متکلم ش همچنین اس

روش هر کدام از شاگردان را بررسی و مشکالت آنان را گوشزد نموده است.
اهداف امام دراین روش ها را به دو دسته جداگانه می توان تقسیم نمود:

در سطح عامه مردم:
از بین بردن جهل امت از لحاظ عقیده به مکتب 

ایستادگی در برابر امواج کفر آمیز و شبهه  های گمراه کننده که در پس روبه رو شدن مردم 
با فرقه ها و دانشهای مختلف ایجاد شده بود.

حل مشکالتی که از تاثیر انحراف ناشی می شد.
در سطح خواص و شاگردان:

ــد و راتقای سطح علمی شاگردان برای رویارویی  با سواالت ومسائلی که در برخورد  رش
با علوم جدید ممکن بود- برای خودشان یا دیگران - ایجاد شود.

4-4-  عناصر رستگاري جنبش علمی امام صادق علیه السالم:
علت موفقیت امام صادق  علیه السالم چه بود ؟
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برای پاسخ به این سوال الزم است بدانیم ؛ جنبش امام )ع( در برنامه ریزي و هدف نهائي 
بر دو حقیقت استوار بود: 

اول : ایجاد پایگاه هاي مردمي جهت برقراری رابطه ي مخصوص امام  و پیروان او چندان 
که بتواند آن  پایگاه تا داخل صفوف امت وارد شده و چنان وسعت یابد که به بزرگ ترین 

هدف امام )ع(- عمل به اسالم -  نایل شده و درافکار تأثیر گذار باشد. 
ــبت به جنبش امام )ع(  »زیرا دعوت - هر دعوتي  دوم : جلب اطمینان و اعتماد امت نس
ــته هاي توده ي مردم نباشد و آرزوهاي آنان  ــد - تا زمانی که طرفدار نیازها و خواس که باش
را بیان نکند بي تردید به شکست منتهي مي گردد و از طرف دیگر، در پي دعوتي رفتن، هر 
ــد مگر این که از سوي مردم پشتیباني  ــد، موفق نخواهد ش چند هدف بزرگ و واالئي باش
ــیان موفق گردید زیرا از شعار »الرضا من  ــت که مي بینیم دعوت عباس ــود .از این رو اس ش
آل محمد« استفاده کردند وتوانستند بدین ترتیب حمایت شیعیان را به خود جلب نمایند. 
ــرط اساسي بود  ــت آوردن اطمینان امت دو ش پس، بنیاد کردن پایگاه هاي مردمي و به دس
براي زیادشدن به حمایت از فعالیت امام )ع( و دور نگاه داشتن جنبش او از کوشش ها و 
احتماالتي که در بر گیرنده ي امور غیر اصیل بود و به نفع حکومت تمام مي شد. خالصه، 

حمایت امت، مجالي براي نفوذ عباسیان و غیر عباسیان باقي نمي گذاشت. )21(
4-5-  رونق گرفتن بحثهاي کالمي در منطقه ي شرق اسالمي و علت آن :

ــداران زیادی پیدا کند  ــده و طرف ــد مناظرات دارای اهمیت ش یکی از دالیلی که باعث ش
ــئله خود  ــالم بود و این مس ؛رونق گرفتن بحث های کالمی در دوره امام صادق علیه الس

مرهون دالیلی است که به آن اشاره می نماییم:
ضعیف شدن و سپس درهم ریختن حکومت مروانیان، زمینه آزادي هاي سیاسي را فراهم 
آورد و در گوشه و کنار منجر به قیام هاي دیني و دسته بندي مردم علیه حاکمان شد والبته 
ــد. از این جمله رونق  ــاخه هاي گوناگون نیز موجب ش ــث هاي علمي را در ش آزادي بح
ــود - خواه براي افزودن دانش و خواه براي  ــي ب گرفتن بحثهاي کالمي در حلقه هاي درس
ــده بود، اما بازار آن در پایان  ــال پیش آغاز ش مغلوب کردن خصم - این بحث از ده ها س
سده ي نخست و آغاز سده ي دوم هجري گرمي خاصي یافت. چرا که  مردمي که در مکه 
ــول خدا )ص( را پذیرفتند، ذهني ساده داشتند. این سادگي از محیطي  و مدینه دعوت رس
ــأت یافته بود. زمانی که اسالم آوردند ، سخنان  ــده و به سر مي بردند نش که در آن زاده ش
ــکل  ــتن چیزي در مي ماندند مش ــول )ص( را بي چون و چرا مي پذیرفتند. اگر در دانس رس
ــول  ــتند و از یاران رس خود را با پیغمبر در میان مي نهادند یا به قرآن و حدیث باز مي گش
ــتر داشتند یاري مي خواستند. آنچه از ظاهر قرآن مي فهمیدند برایشان  خدا که بصیرت بیش
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ــد. مي دانستند خدا عالم است و  ــتن آن روشن مي ش ــان در دانس حجت بود، و ضمیر دلش
هرگز بدان نمي اندیشیدند که علم او عین ذات اوست یا جزء ذات او، در این باره چیزي به 
ــان نمي گذشت و اگر هم مي گذشت از آن مي گذشتند. نه منطق یوناني مي دانستند  خاطرش
ــتند و به سرزمین هاي  ــایي برخاس ــنا بودند. هنگامي که به کشورگش و نه با علم کالم آش
ــدند تا به تبلیغ دین بپردازند با مردمي روبرو شدند  ــایه هاي شرقي و شمالي وارد ش همس
ــاده و بي آالیش نبود؛ بسیاري از دانشمندان  ــان درباره ي دین، مانند آنان س که اندیشه هایش
آن سرزمین ها سال ها به بحث هاي عقالني که علم کالم نامیده شد سرگرم بودند و کالم 
ــتي در مجلس هاي آنان جایي داشت. طبیعي است که میان این  ــیحي و زرتش یهودي، مس
افراد بحث هایي مطرح شود که مبلغان قادر به پاسخ دادن نبودند بنابراین مسلمانان دانستند 
ــان  ــالح آنان به جنگش با روگرداني از بحث و مناظره نمي توان کاري پیش برد و باید با س
ــتین بحثي که  ــت لذا منطق و کالم را فراگرفتند و بازار مناظره رونق گرفت. گویا نخس رف
ــت - آیا آدمي در کار خود اختیار دارد؟  ــاره به میان آمد، بحث جبر و اختیار اس ــن ب در ای
ــاب ها تاریخ پیدایش این بحث ها را  ــدا او را به کار وامیدارد - در برخي کت ــا اراده ي خ ی
ــتین از هجرت نوشته اند. لیکن از پاره اي گفتگوها که با امیرمؤمنان )ع(  ــده ي نخس پایان س
در میان آمده، معلوم مي شود هنوز سده ي نخستین به نیمه نرسیده، مسلمانان با بحث قدر 

آشنا بوده اند .)22(
در یکي از سخنان حضرت علي )ع( وقتی از ایشان سوال می کند: رفتن ما به شام به قضا 
ــت.  ــخ مثبت مي دهد و او مي گوید: پس رنج ما باطل اس و قدر خدا بود؟ و امام به او پاس

امام مي گوید: گویا تو قضاء الزم و قدر حتم را قصد داري؟ )23( 
ــتین از هجرت و آغاز سده ي دوم این بحث در مجلس  ــده ي نخس به هر حال در پایان س
هاي علمي رونق یافته بود و از امام صادق )ع( در این باره پرسش ها شده است. از جمله 
آنکه حضرت در پاسخ شخصی که از قضا و قدر مي پرسد می فرمایند : چون روز رستاخیز 
ــته است-عهد الست- سوال  آید و خدا آفریدگان را فراهم نماید، از آنچه بر آنان عهد بس

می کند و از آنچه قضاي او بر آن رفته نخواهد پرسید. )24(
ــت و آغاز سده ي دوم ]عصر امام صادق )ع([  ــده ي نخس دیگر از بحثهایي که در پایان س
رونق داشته، بحث حدوث و قدم عالم است- آیا جهان نو پدید آمده یا دیرینه است؟- و 
نتیجه ي بحث در حادث یا قدیم بودن عالم به صفات حق تعالي باز مي گردد که قدیم است 
ــش کرده،  ــادث از جمله افرادی که درباره ي حدوث یا قدم عالم از امام صادق پرس ــا ح ی

ابوشاکر دیصاني و ابن ابی العوجاست.  )25( 
در این جا الزم است پس از بیان علت انتخاب این روش مهم علمی برای ابالغ امر رسالت 
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ــیره حضرت در مناظره  ــی س ــط حضرت و توجه همگان به مبحث مناظره ؛ به بررس توس
پرداخته و روش های آن جناب را از دل روایات استخراج نموده تا روشنگر راه ره پویان 

صدیق علم باشد: 
6- مناظرات امام صادق )علیه السالم( و شیوه های آن جناب:

1-1 قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر )استدالل همراه با پرسش(:
امام گاهی در برابر انکار حقیقت و شبهاتی که مخالفان ایجاد می کردند، به جای بحث و 
ــؤ االتی بیدار کننده ، مخاطب را به عجز می کشاندند و   ــتدالل های پیچیده ، با طرح س اس
با طرح  سؤ االتی آنها را نسبت به عقایدشان دچار تردید کرده  و نسبت به جهل شان آگاه 
ــنیدن حقیقت می کردند یعنی از مرحله انکار به مرحله شک رسیده  می نمودند و آماده ش

و در این زمان بود که آنها آماده شنیدن حقایق و در نتیجه پذیرفتن آن می شدند.
 به عنوان نمونه می توان به مناظره حضرت با طبیب مخصوص منصور اشاره نمود: )26(
ــد در حالي که طبیب مخصوص منصور هم در  ــالم روزي بر منصور وارد ش امام علیه الس
نزد او بود و کتاب طبي را بر او مي خواند و امام علیه السالم گوش مي داد تا هندي مطلب 
ــالم گفت میل دارید از این مطالب که مي دانم به شما بگویم  را تمام کرد و به امام علیه الس
امام علیه السالم فرمود نه من بهتر از اینها را دارم هندي پرسید آنها چیست امام علیه السالم 
ــک را به تر  ــک و خش ــردي را به گرمي و تر را به خش ــردي و س فرمود ما گرمي را به س
ــتیم و به آنچه رسول خدا صلي اهلل علیه و  معالجه مي کنیم و در عین حال به امید خدا هس
ــت عمل مي کنیم و او فرموده است )المعدة بیت الداء و الحمیة هي  ــلم فرموده اس آله و س

الدواء( یعني معده خانه ي درد و پرهیز دواي آنست .
ــي دارم  هندي طبیب در جواب امام  ــه بدنم را به آنچه عادت داده ام باقي نگاه م ــدان ک و ب

علیه السالم عرض کرد طب غیر از اینها نیست  
ــم هندي عرض کرد، بپرسید امام  ــپس امام علیه السالم به او فرمود از تو چیزي مي پرس س
علیه السالم از او پرسید چرا در سر انسان شصت استخوان ریز دارد و چرا موي سر انسان 
ــاني خطوط و  ــده و چرا در پیش ــاني خالي از مو ش ــر او بیرون مي آید و چرا پیش روي س
ــده و چرا چشم انسان شبیه به بادام  ــیارهائي هست و چرا روي چشم ابرو قرار داده ش ش
ــم است و چرا لوله هاي بیني رو به پائین است و چرا لب و  ــت و چرا بیني بین دو چش اس

شارب انساني روي دهان است...
ــالم بود و هر سؤالي را که امام مي فرمود او مي گفت:   گوش هندي به بیانات امام علیه الس
ــه او بگوید امام  ــم، هندي خواهش کرد علل آنها را ب ــام مي فرمود: من مي دان ــم ام نمي دان
ــت به این جهت که یک چیز مجوف  ــالم فرمود در سر شصت استخوان ریز هس علیه الس
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ــد به زودي مي شکند و اگر براي آن فاصله هائي قرار دهند  اگر بین قطعات آن فاصله نباش
ــد دیرتر از بین مي رود و شکستگي پیدا نمي کند و موي سر به آن  ــیماتي داشته باش و تقس
ــود و سردي و گرمي را از سر  ــت که بخار و چربیها از مغز خارج ش ــر اس جهت باالي س
ــت که نور را به مخزن نور  ــت به آن جهت اس ــاني از مو خالي اس خارج کند و آنکه پیش
ــم برساند و خطوط و شیارهاي پیشاني براي آن است تا عرقي که از سر مي ریزد مثل  چش
نهرهائي در این خطوط جاری و ابروان را روي چشم قرار داده است تا نور به قدر کفایت 
به چشم برسد ... و بودن بیني در بین دو چشم براي تقسیم نور است تا این استوانه ، نور 
ــبیه به آنست( که آب و دوا در آن  ــم انسان از آن جهت )لوزي یا ش ــیم کند و چش را تقس
ــد آب و دوا را در  ــات از آن بیرون آید و اگر بنا بود چهارگوش یا گرد باش ــد و کثاف نمانن
ــکالتي ایجاد مي کرد و همچنین سوراخ هاي بیني را به طرف  ــت و مش خود نگاه مي داش
ــود و بوها را  ــرازیر ش ــر به طرف پائین س پائین قرار داد تا کثافات و مواد زاید از مغز و س
ــمام کند و اگر به طرف باال بود چنین خاصیتي نداشت و لب را روي دهان قرار داد  استش
ــاني را آلوده نسازد وحضرت  تا مانعي ایجاد کند و کثافات بیني به دهان نرود و غذاي انس
ــت آفرینش الهی را یکی یکی برای طبیب بیان فرمود، پس از این توضیحات طبیب  حکم
هندي از امام علیه السالم پرسید: این مطالب را از کجا یاد گرفته اید؟ امام علیه السالم فرمود: 

از پدران خود و از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله و سلم.  
هندی، با تصدیق آنچه امام فرمود گفت: »اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل 
ــت جز خداي یکتا و  ــهادت مي دهم که خدائي نیس ــک اعلم اهل زمانک« ش ــده و ان و عب
ــت و  ــول خدا و بنده ي او اس ــلم رس ــهادت مي دهم که محمد صلي اهلل علیه و آله و س ش

شهادت مي دهم که تو داناترین مردم زمان خود هستي. 
در این جا ما به ذکر خالصه ای از مناظرات امام با طبیب هندی اکتفا می نماییم که در آن 
ها می توان به این نکته پی برد که حضرت در این گفتگوها، علمی را در اختیار طبیب قرار 
می دهند که در هماهنگی با علم او باشد؛ به دیگر سخن اینکه از آن جا که حضرت با یک 
پزشک روبرو هستند با قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر از مطالبی پرسش می نمایند که با 
ــئله پزشکی در ارتباط است واین یکی از بهترین روش هاست که حضرت به ما نشان  مس
ــه ای که دارد سخن بگویید- که در  می دهند - با هرکس به مقتضای علم و قدرت اندیش
نهایت طبیب به عمق مرتبه علمی و عالم الغیوب بودن حضرت پی برده واسالم می آورد.

مناظره اصحاب امام با متکلم شامی که امامت حضرت راقبول نداشت .)27(
محمد بن قولویه )به سند خود( از یونس بن یعقوب روایت کرده که در محضر امام صادق 
علیه السالم شرفیاب بودم که مردي از اهل شام بر آن حضرت وارد شده به او عرض کرد: 
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ــن ، و آمده ام با اصحاب تو  ــتم داراي علم کالم و فقه و عالم به احکام دی ــن مردي هس م
ــول خدا صلي اهلل  ــخن تو از گفته ي رس مناظره و بحث کنم! حضرت به او فرمود: این س
علیه و آله است یا از پیش خود تو است؟ گفت: برخي از سخن رسول خدا است و برخي 
ــریک رسول خدا صلي اهلل  ــالم فرمود: پس تو در این صورت ش از خود من. امام علیه الس
علیه و آله مي باشي؟ گفت: نه. فرمود: آیا وحي الهي به تو رسیده است؟ گفت: نه. فرمود: 
ــول خدا صلي اهلل علیه و آله  ــت همچنان که اطاعت رس آیا پیروي و اطاعت تو واجب اس
ــت؟ گفت: نه. یونس گفت: پس آن حضرت به من نظرکرده فرمود: اي یونس  واجب اس
ــخن بگوید خود را محکوم کرد؛ سپس به من فرمود:  بن یعقوب! این مرد پیش از اینکه س

اي یونس! اگر علم کالم را خوب مي داني با او سخن بگوی . . . 
یونس گوید: پس بیرون رفتم و حمران بن اعین که خوب علم کالم را مي دانست با محمد 
بن نعمان احول که مردي متکلم بود و همچنین هشام بن سالم ، قیس ماصر-را با خود به 
خیمه امام آوردم- و هشام بن حکم نیز به ما ملحق شد ، و چون همه در مجلس جا گرفتیم 
، به دستور امام یکی یکی با مرد شامی مناظره کردیم تا نوبت به هشام – که جوانی نورس 
بود – رسید. پس مرد شامي به هشام گفت: درباره ي امامت این مرد، یعني، حضرت صادق 
ــالم با من گفتگو کن! هشام رو به شامي کرده گفت: اي مرد! بگو بدانم آیا خداي  علیه الس
تو براي بندگانش خیر اندیش تر است یا خودشان براي خود؟ شامي گفت: بلکه پروردگار 
من خیر اندیش تر است. هشام گفت: در مقام خیر اندیشي براي بندگانش درباره ي دینشان 
چه کرده است؟ شامي گفت: ایشان را تکلیف فرموده و براي آنان درباره ي آنچه به ایشان 
ــبهات ایشان را بر طرف ساخته  ــیله ش ــته و بدین وس تکلیف کرده برهان و دلیل بر پا داش
ــان بر پا داشته چیست؟ شامي گفت:  ــام گفت: آن دلیل و برهاني که براي ایش ــت. هش اس
ــت. هاشم گفت: پس از رسول خدا کیست؟ شامي  ــول خدا صلي اهلل علیه و آله اس او رس
ــنت درباره ي آنچه ما در آن  ــام گفت: آیا امروز کتاب و س ــنت. هش گفت: کتاب خدا و س
ــود بخشد به طوري که اختالف را از میان ما بردارد و اتفاق در میان  اختالف کنیم به ما س
ــام گفت: پس چرا ما و تو اختالف کرده ایم و تو  ــازد؟ شامي گفت: آري. هش ما برقرار س
ــام به نزد ما آمده اي و گمان مي کني که رأي )یعني، به رأي خویش عمل کردن( راه  از ش
ــت و خود اقرار داري که رأي نمي تواند دو نفر را که با هم اختالف دارند به یک  دین اس
حرف )و بر سر یک سخن( گرد آورد؟ شامي خاموش شد و در فکر فرو رفت. امام صادق 
ــالم به او فرمود: چرا سخن نمي گویي؟ شامي گفت: اگر بگویم ما اختالف نداریم  علیه الس
ــنت اختالف را از میان بر مي دارد بیهوده  ــخن گفته ام؛ و اگر بگویم کتاب و س به دروغ س
سخن گفته ام؛ زیرا کتاب و سنت از نظر مدلول و مفهوم و توجیهاتي مختلف دارند )و آیه 
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ــود معني کرد( پس آن مرد شامي همان سئواالت هشام  و حدیث را گاهي چند جور مي ش
را یکی یکی مطرح کرد وگفت: آیا خداوند براي مخلوقاتش کسي را فرستاده که ایشان را 
ــان آشکار کند؟ هشام گفت:  ــان بردارد و حق را از برایش متحد گرداند و اختالف از میانش
آري. شامي گفت: آن کیست؟ هشام گفت: اما در آغاز شریعت، آن کس، رسول خدا صلي 
اهلل علیه و آله بوده، و اما پس از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله دیگري است. شامي گفت: 
ــت کیست؟ هشام گفت: در این زمان یا پیش  ــین او اس آن کس دیگر جز پیغمبر که جانش
ــام گفت: اینکه نشسته است؛ یعني حضرت صادق  ــامي گفت: در این زمان. هش از آن؟ ش
علیه السالم، کسي که مردم از اطراف جهان به سویش رهسپار گردند و از روي دانشي که 
به ارث از پدر و جدش به او رسیده به خبرهاي آسمان ما را آگاه کند. شامي گفت: من از 
ــام گفت: هر چه مي خواهي  ــت(؟ هش کجا مي توانم این حقیقت را بدانم )که این چنین اس
ــت که از او  ــتي و بر من اس ــامي گفت: جاي عذري براي من باقي نگذاش از او بپرس. ش
بپرسم. حضرت صادق علیه السالم فرمود: اي مرد شامي! من زحمت پرسش کردن را براي 
ــان مي کنم )و بدون اینکه تو نیازي به پرسش داشته باشي من( به تو خبر مي دهم از  تو آس
جریان آمدنت و سفري که کردي؛ پس شامي هر چه آن حضرت از جریان کارش تعریف 
مي کرد مي گفت: به خدا! راست گفتي. آنگاه مرد شامي به حضرت عرض کرد: هم اکنون 

به خدا اسالم آوردم . . .  
ــخنت را  یونس گوید: در اینجا حضرت رو به حمران کرده فرمود: )اما( تو اي حمران! س
ــالم متوجه شده فرمود:  ــام بن س ــي؛ آنگاه به هش به دنبال حدیث مي بري و به حق مي رس
ــي، سپس به احول فرمود:  )اما( تو در پي حدیث مي گردي؛ ولي به خوبي آن را نمي شناس
تو با قیاس سخن مي گویي و تردستي کرده باطل را به وسیله ي باطل در هم مي شکني جز 
ــت، آنگاه رو به قیس ماصر کرده فرمود: تو چنان سخن گویي  ــن تر اس اینکه باطل تو روش
که هر چه خواهي به حق و حدیث رسول خدا صلي اهلل علیه و آله نزدیک تر گردي از آن 
ــان را(  ــوي، حق را با باطل مي آمیزي، با اینکه اندکي از حق از انبوهي باطل )انس دورتر ش
بي نیاز مي کند، تو و احول )هنگام بحث( از شاخه اي به شاخه اي مي پرید، و در کار )بحث 

و مناظره( ماهرید.  
ــام فرمود: تو به هر دو پا به زمین نمي افتي )و چنان نیستي که در پاسخ بماني(  پس به هش
چون خواهي به زمین افتي پرواز مي کني، )اي هشام!( چون توي، باید با مردم سخن گوید، 

خود را از لغزش نگهدار که شفاعت به دنبال آن است.
در اینجا حضرت با ارجاع مرد به شاگردان و نظارت بر صحبت های آنان در مناظره سعی 
ــتند اندکی این روش خاص علمی که – شرایط دوران امامت آن جناب ایجاب  بر آن داش
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کرده بود – را به شاگردان آموزش داده و در ضمن اشتباهات و نقاط ضعف آنها را گوشزد 
نمایند و این خود شیوه ای است بسیار آموزنده برای طالبان علم و جویندگان راه حق.

ــیله امام صادق )علیه السالم( تایید  ــام که به وس ــت که روش هش همچنین باید توجه داش
ــگر ، متکلم را به تنگنا می کشاند تا به صدق  ــت با قرار گرفتن در جایگاه پرسش ــده اس ش
ــام یکی یکی به سواالت پاسخ داده  ــک کرده و اظهار عجز نماید بعد از آن هش ادعایش ش

و در نهایت با ارائه دلیل و برهان امامت آن جناب را اثبات می نماید.
ــت بر  ــت  که این حدیث نه تنها در بر دارنده برهان نظری اس و ذکر این نکته نیز الزم اس
ــرح می نماید و آن خبر غیبی  ــرت )ع( بلکه معجزه ای از حضرت را نیز مط ــت حض امام
ــت -که حضرت از جزییات سفر مرد شامی می دهد - که دلیلی دیگر در اثبات امامت  اس

آن  جناب است.
2-1- دعوت به توحید ونفی شرک با ترسیم سیمای حج:

دعوت به توحید و نفی شرک از رسالت های ائمه علیهم الّسالم است و آنان در هر فرصتی 
ضمن گفت و گو با افراد به آن می پرداختند؛ چرا که با پذیرش توحید واقعی ، راه دستیابی 
ــن مورد حضرت مناظرات  ــود.در ای ــه فضیلت های اخالقی برای مخاطبان فراهم می ش ب
ــلمان می نمایاند لکن در باطن مانوی  ــتند که او خود را مس مختلفی با  ابن ابی العوجا داش
مسلک بوده  و در لحظه مرگ خود گفته است : به خدا سوگند چهار هزار حدیث ساختم، 

در آنها حالل را حرام و حرام را حالل کردم و بر زبانها افکندم.)28( 
در این جا به دو نمونه از مناظرات حضرت با ابن ابی العوجا اشاره می کنیم.)29(

ــن عمرو حدیث کند که ابن ابي العوجاء،  ــند خود( از عباس ب جعفر بن محمد قمي )به س
ابن طالوت، ابن اعمي و ابن مقفع با چند تن از زندیقان هنگام مراسم حج در مسجد الحرام 
ــجد بود و براي مردم  ــالم نیز در آن هنگام در مس گرد آمده بودند، و امام صادق علیه الس
ــکام دین )که از آن حضرت  ــائل حج و اح ــیر قرآن مي گفت، و از مس فتوا مي داد و تفس
ــخ مي داد، پس آن گروه به ابن ابي العوجاء گفتند: آیا مي تواني با مغالطه  ــیدند( پاس مي پرس
ــي بکني تا او را پیش اینان که  ــت محکوم کني و از او پرسش ــته اس این مردي را که نشس
دورش را گرفته اند رسوا سازي؟ ابن ابي العوجاء گفت: آري و پیش آمده مردم را شکافت 
ــنگ پناه مي برید؟ هر  و گفت: تا کي این خرمنگاه را به پاي خویش مي کوبید و به این س
که در این کار اندیشه کند و با دقت حساب آن را برسد مي داند که این کار شخص حکیم 
ــت، پس تو رمز این کار را بیان کن؛ زیرا تو بزرگ و اساس  ــه نیس و صاحب نظر و اندیش
این کاري، و پدرت ریشه و پایه ي آن بود؟ حضرت صادق علیه السالم فرمود: همانا کسي 
ــیطان صاحب  ــم دلش را کور کرد، حق را ناگوار داند و ش را که خدا گمراهش کرد و چش



452

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــیله بندگانش را به پرستش واداشته تا  ــت که خدا بدان وس اختیار او گردد، این خانه اي اس
با آمدن بدین جا اندازه ي پیرویشان را آزمایش کند، و از این رو آنان را به بزرگداشت آن 
ــت. خداي تعالي دو  ــرده، و آن را قبله گاه نماز خوانانش قرار داده اس ــش وادار ک و زیارت
هزار سال پیش از گستردن زمین آن را آفرید، پس سزاوارترین کسي که باید از دستورش 
ــت که ارواح و  ــودداري گردد آن خدایي اس ــت و قدغن او خ ــود و از بازداش پیروش ش
ــخني گفتي و حواله به غایب )و  ــا را آفرید. ابن ابي العوجاء گفت: اي اباعبداهلل! س صورته
نادیده( کردي )یعني، پاي خداي نادیده را به میان آوردي و او را پایه ي استدالل خود قرار 
ــت کسي که همراه خلق خود شاهد و  دادي( حضرت فرمود: واي بر تو چگونه غایب اس
گواه است، و از رگ گردن به آنان نزدیک تر است، سخن آنها را مي شنود و رازهاي دلشان 
ــغول نخواهد بود، و آن کس که  ــت، و جایي نیز به او مش را مي داند، جایي از او خالي نیس
ــانه ها و معجزات محکم و برهانهاي آشکار برانگیخت؛ یعني، حضرت  خداوند او را به نش
ــتش )یعني، نماز رو به  قبله را( براي ما آورد، و  محمد صلي اهلل علیه و آله این نوع پرس
ــن کنم. راوي گوید:  ــک داري از آن بپرس تا برایت روش اگر درباره ي چیزي از کار او ش
)سخن که به این جا رسید( ابن ابي العوجاء از سخن گفتن باز ماند و ندانست چه بگوید، 
پس از نزد آن حضرت برخاسته به نزد رفقا و هم مسلکان خود آمده به آنان گفت: من از 
ــما خواستم فرشي گسترده براي من بیابید )که پایمال و زیر دست من باشد( و شما مرا  ش
ــوزان انداختید )یعني، من مي خواستم مرا به بحث و مناظره با کسي بفرستید  بر اخگري س
که مقهور دست من باشد و شما مرا گرفتار چنین دانشمندي کردید که در برابرش نیروي 
ــته باشم( رفقایش گفتند: خموش باش که به خدا حیرت و خموشیت ما را  مقاومت نداش
رسوا ساختي، و ما تو را کوچک تر از امروز در برابر این مرد ندیده بودیم. ابن ابي العوجاء 
ــي است که سر این مردمي را  ــخني مي گویید، همانا او فرزند کس گفت: آیا به من چنین س

که در اینجا مي بینید تراشیده است.
ــرم کعبه دید به او فرمود چه چیزي تو  ــالم ابن ابي العوجاء را در ح - روزي امام علیه الس
ــاي مردم که چگونه  ــت در جواب گفت عادت بدن و به عالوه تماش را به اینجا آورده اس

دیوانگي مي کنند و سرهاي خود را مي تراشند و سنگ مي پرانند .
ــندي و گمراهي خود باقي  ــوز بر همان حال خودپس ــالم به او فرمود تو هن ــام علیه الس ام

هستي؟  
ابن ابي العوجاء خواست صحبتي کند امام علیه السالم به او فرمود )الجدال في الحج( بحث 
ــت او خارج ساخت و به او گفت  ــت و رداي خود را از دس و جدل در ایام حج جایز نیس
ــد که تو مي گوئي و ما نمي گوئیم هم تو و هم ما نجات یافته ایم و  اگر مطلب آن طور باش
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اگر مطلب آن طور باشد که ما مي گوئیم ما نجات یافته و شما به هالکت افتاده اید.
ــه عقاید خود  ــبت ب ــا توجه به وضعیت ابن ابی العوجا که نس ــن مناظره ب ــرت در ای حض
ــت در برابر حضرت پاسخی ارائه دهد  ــماجت به خرج داده و با وجودی که نمی توانس س
ــی هستی که شیطان  ــماجت به خرج می داد بیان می نماید که تو کس باز بر عقاید خود س
ــم دل تو را کور کرده وادامه دان مطلب با تو جدال  ــت وخداوند چش صاحب اختیار توس
است وجدال در حج حرام می باشد پس با وی سخن نگفته وکالم را تمام می کنندکه خود 
ــت که تا جایی با فرد پرسشگر می توان سخن گفت که هدف از پرسش،  نمایانگر این اس

بحث وجدل بی هدف نباشد بلکه رسیدن به حقایق بوده و هدف هدایت فرد باشد.
3-1- استدالل:

در این روش امام به سؤ االت و ادعاهای افراد گوش می دادند و بعد با استداللی قاطع به 
آنها پاسخ می گفتند. برای اقناع مخاطب قبل از هر چیز، الزم است ادعاها و سؤ االت آنها 
ــکوکات ادامه یابد. اگر مناظره کننده بتواند آنچه  ارزیابی گردد و گفت و گو در قلمرو مش
ــازد و درصد آنها را کاهش دهد، به آماده کردن  ــیب پذیر س ــت ، آس را که مورد تردید اس
ــت یافته است . امام صادق علیه الّسالم در بسیاری از مناظرات خود، از  زمینه پیروزی دس
ــتدالل های عقلی استوار، برای آسیب پذیر کردن ، مشکوکات طرف مقابل استفاده می  اس
کردند که این روش خود به طریق مختلف عملی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

6-3-1-  استدالل از طریق محسوسات:
در این روش امام صاددق علیه الّسالم به منظور هدایت و راهنمایی مخاطب ،امور محسوس 
ــتدالل خود قرار می داد تا ضمن ترکیب حس و عقل ، امکان فهم  ــهود را مبنای اس و مش

کامل تعالیم الهی را به همه مخاطبان ، با هر میزان از درک و شعور، فراهم آوردند.
- مناظره حضرت با ابوشاکر دیصاني )30( 

ــالم آمد و پس از  ــاکر دیصاني روزي به محضر امام صادق علیه الس ــده که ابوش روایت ش
ــان  عرض کرد: ما را آگاه کن که دلیل بر حدوث )و پیدایش(  ذکر فضایل حضرت به ایش
ــت خود نهاده فرمود: این  ــت؟ حضرت تخم مرغي طلبید و آن را در کف دس عالم چیس
ــیار نازک )چیزی( همانند نقره ي آب شده  ــت محکم که در میان آن ، پوست بس دژي اس
ــاکر گفت: شکي در آن نیست.  ــک داري؟ ابوش و طالیي روان قرار دارد، آیا در این باره ش
حضرت فرمود: آنگاه شکافته مي شود و چهره اي مانند طاووس از آن بیرون می آید. آیا جز 
ــتي )از پوست نازک و سفیده و زرده( چیز دیگري در آن قرار دارد)که در خلق  آنچه دانس

طاووس اثر بگذارد(؟ گفت: نه. فرمود: پس همین دلیل بر حدوث عالم است!  
ابوشاکر گفت: اي اباعبداهلل! برهاني آشکار آوردي، ولي تو به خوبي مي داني که ما نپذیریم 
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جز آنچه به دیدگان خود ببینیم، یا به گوش بشنویم، یا به دهان بچشیم، یا با بیني بو کشیم، 
ــت بدن آن را لمس کنیم؟ حضرت صادق علیه السالم فرمود: تو حواس پنجگانه  یا با پوس
را نام بردي ولي )باید بداني که( آن حواس پنجگانه در به دست آوردن و فهمیدن حقایق 

جز با راهنمایي و دلیل عقل سودی ندارد ، چنانچه تاریکي بدون چراغ برطرف نشود. 
ــتدل و متذکر نمودن فرد پرسشگر به امور ملموس  ــخی کوتاه و مس امام در این جا با پاس
؛او را به امری رهنمون می شود که برای درک از غیر این روش نیازمند توضیحات عمیق 
ــفی و ساعت ها سخنرانی بود لیکن امام )علیه السالم( با یک مثال ملموس دریای بی  فلس
کرانی از علوم را جلوی پای ابوشاکر وتمام جویندگان این بحث عمیق فلسفی قرار دادند 
ــخنان خود او را متوجه این مطلب می نمایند که حواس پنج گانه برای  و در بخش دوم س
ــنگری می کند تا محسوسات پی به حقایق  ــت که روش درک مطالب کافی نبوده وعقل اس

عالم ببرند.
- مناظره دیگر حضرت با ابوشاکر دیصاني )31(

ابوشاکر روزي حضور امام صادق علیه السالم رسید و پس از آنکه نشست گفت: یا جعفر 
ــت؟ دیصاني جوابي نداد  ــن محمد ، مرا به معبودم راهنمائی کن امام فرمود: نامت چیس ب
ــي؟ دیصاني گفت: اگر مي گفتم ابو  ــتانش به او گفتند: چرا نام خود را نگفت ــت؛ دوس و رف
عبداهلل از من مي پرسید بنده ي که هستي، به او گفتند: نه اینطور نیست، برگرد و هر چه از 
تو پرسید جواب بده؛ دیصاني برگشت و گفت: یا جعفر بن محمد معبودم را به من نشان 

بده واز نامم نپرس.  
ــت  ــت این قلعه اي اس ــت من اس ــالم به او گفت: این را مي بیني که در دس امام علیه الس
مستحکم و محفوظ و زیر این پوست ضخیم پوست رقیقي هست و در داخل آن مقداري 
طالي مایع است که در مقداري نقره مایع قرار داده شده و هیچ یک از این دو مایع داخل 
هم نمي شوند و به حال خود هستند نه چیزي از آن خارج مي شود و نه چیزي بر آن داخل 
مي گردد تا فاسدش بکند و معلوم نیست جنس آن نر است یا ماده ولي از آن حیوان زیباي 
ــده و مدبر و  خوش خط و خالي مثل طاوس خارج مي گردد آیا این حال خود به خود ش

صانعي ندارد دیصاني قدري تأمل کرد و بعد متنبه شد و اسالم آورد.  
ــهود را مبنای استدالل خود قرار داده و  ــوس و مش در این روایت نیز حضرت امور محس
ــاکر است و  ــگر رامجاب می نمایند، اما نکته قابل توجه برخورد خاص امام با ابوش پرسش
آن اینکه امام با آن مقام واالی علمی ومنزلت عالی امامت زمانی که با بی توجهی ابوشاکر 
روبرومی شوند نه تنها با وی برخورد خصمانه ای نمی کنند بلکه زمانی که ابوشاکر از امام 
می خواهد که از نامشان سوال نفرماید؛ ایشان به این امر توجه نموده واین دو عمل او در 
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مناظره هیچ بازتابی ندارد واین خود نمایانگر این است که هدف امام در مناظرات تنها امر 
هدایت افراد بوده نه امر دیگر. 

7-3-1-  استدالل عقلی ومنطقی:
در این روش امام صادق علیه الّسالم بر اساس مبانی منطقی و عقلی  به هدایت و راهنمایی 
ــن و یقینی امام صادق علیه  ــس از آنکه فرد مناظره گر با دالیل متق ــب پرداخته و پ مخاط
ــد در برابر حضرت تسلیم شده و در عقایدش تردیدی ایجاد می شد  ــالم روبرو می ش الس
هر چند ممکن بود به ایمان فرد منتهی نمی شداما همین مطلب می رساند که ضربه زدن به 
عقاید فرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشدکه این روش به شیوه های مختلف صورت 

می پذیرفت.
به عنوان نمونه در روایت زیر این روش به کار رفته است:

- مناظره حضرت با ابن ابی العوجا)32(
ــتي  ــم( را دید به او فرمود آیا تو مصنوع هس ــن ابي العوجاء )عبدالکری ــرت اب روزی حض
ــرض کن مصنوع بودي  ــیار خوب ف ــتم امام فرمود بس یا نه در جواب گفت: مصنوع نیس
ــا قطعه تخته اي که  ــاء قدري مکث کرد و ب ــه بودي ابن ابي العوج ــت چه و چگون آن وق
ــاکن همه ي این  ــت: بلند، کوتاه، پهن، متحرک، س ــرش بود بازي مي کرد و مي گف در براب
ــاال که کیفیت صنع  ــت امام به او فرمود: ح ــات و کیفیت هاي خلقت اس ــاف از صف اوص
ــو از این امور  ــي زیرا این را مي داني که ت ــت خود را مصنوع بدان ــي خوب اس را نمي دان
ــؤال را هیچ  ــت: یا ابا عبداهلل این س ــن ابي العوجاء گف ــده اي. اب ــرون آمده و موجود ش بی
ــالم  ــید؛ امام علیه الس ــرده بود و قطعا دیگري هم نخواهد پرس ــا به حال از من نک ــس ت ک
ــید به عالوه تو با  ــه بعد از این دیگري از تو نخواهد پرس ــت: از کجا مي داني ک ــه او گف ب
ــه چیز از روز اول در یک  ــود را نقض کردي زیرا معتقد بودي که هم ــن حرف قول خ ای
ــپس به او فرمود: ــت س ــت پس این تقدیم و تأخیر چه معني خواهد داش  حال بوده و هس
 اي عبدالکریم میل داري بیشتر تو را روشن کنم مثال اگر یک کیسه جواهر داشته و کسي 
ــه اوصافي دارد باید  ــن توصیف کن و تو نداني که دینار چ ــو بگوید دینار را براي م ــه ت ب
بگوئي در کیسه دینار نیست در حالي که نمي داني هست یا نیست ؛ ابن ابي العوجاء گفت: 

نمي توانم بگویم نیست.
ــاد خیلي بزرگتر از یک  ــرد این عالم عظیم کون و فس ــالم به او فرمود اي م ــام علیه الس ام
کیسه جواهر است شاید در این عالم بزرگ صنعتي به کار رفته و صانعي دارد که تو او را 
نمي شناسي و اوصاف او را نمي داني و اصال مصنوع و غیر مصنوع را نمي تواني تمیز بدهي 
ابن ابي العوجا ساکت شد و حرفي نزد و بعضي از اصحاب او متنبه شده و اسالم آوردند .
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ــتفاده از کالم ابن ابی العوجا  ــت که حضرت با اس نکته قابل توجه در این روایت این اس
ــکوکاتش وارد می نماید؛آن جا که  ــی کرده وآن ها را به قلمرو مش ــای او را ارزیاب ، ادعاه
ــاره می کنی در حالی  حضرت با توجه به کالم او می فرماید: تو چگونه به تقدم وتاخراش
ــت؟  و او را متوجه عقاید  ــا داری همه چیز از روز اول در یک حالت بوده و هس ــه ادع ک
ــراغ حضرت بیایند و از  غلطش می نمایند؛ نکته دیگر اینکه  فقط این نبوده که افراد به س
ایشان پرسش نمایند بلکه حضرت نیز فرد را به مناظره فرا می خواندند و با پرسش از فرد 

او را به تفکر کشانده و با استدالل او را متوجه عقاید اشتباهش می نمودند.
6-3-2- استدالل عقلی ومنطقی 

- از درک دقت و پیچیدگی مخلوقات به خالق آن ها پی بردن :
ــیم اموری که پذیرش آن ها برای عقل را به تفکر در اموری  در این روش حضرت با ترس
ــان و تمام مخلوقات و مراحل تکوینی آن ها(  غیر قابل انکار می خواند )بیان خلقت انس
سپس با طرح این سوال که آیا این مراحل پیچیده ممکن است به صورت اتفاقی رخ دهد؟ 
ــای دقیق با مراحلی به مراتب دقیق تر می  ــان را متوجه خالقی در ورای این خلقت ه انس

نماید.
- مناظره حضرت با مفضل)33(

مفضل بن عمر یکي از اصحاب امام صادق علیه السالم و از راویان احادیث حضرت است 
ــي است که خود را زیر سایه ي تربیت امام قرار داده  ــیار به امام عالقمند بوده و کس که بس

است.  
روزي مفضل به نزد امام صادق علیه السالم از مردم شکایت کرد و از الحاد و بي دیني آنها 
ــت که وی را راهنمائي کند و تذکراتي  به او  ــان عرض کرد و از امام خواس مطالبي به ایش
ــاتي کرد که در آن حکمت الهي  ــالم فرمایش بدهد که مردم نمي دانند؛ امام صادق علیه الس
ــق عالم و درندگان و چها پایان، پرندگان و هرچیزی که روح دارد اعم از حیوان  را در خل
ــت که موجب عبرت مردمان متفکر  ــن و واضح بیان فرموده اس ــیار روش وگیاه به طور بس
مي گردد و این صفحات کوچک گنجایش درج تمام آنها را ندارد لذا قسمتي از آن را نقل 

مي نمائیم: 
امام علیه السالم فرمود: اي مفضل باید در مرحله ي اول در خلقت انسان تأمل نمود و دید 
چگونه انسان بوجود مي آید؟ پس از انعقاد نطفه در رحم مادر و پس از آنکه آن نطفه جنین 
مي شود در سه ظلمت و تاریکي فرورفته است؛ ظلمت شکم مادر ، ظلمت رحم و ظلمت 
مشیمه و هیچ راهي براي تحصیل غذاي خود ندارد و به هیچ وجه نمي تواند از خود دفاع 
نماید و آزاري را از خود دور و فائده اي را به طرف خود جلب کند؛ خداوند او را از خون 



457

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــادرش غذا مي دهد و همانطور که نباتات از آن تغذیه مي نمایند غذاي جنین هم از خون  م
ــود و بدنش محکم مي گردد و به  ــود تا آنکه کم کم خلقت او کامل تر مي ش مادر داده مي ش
ــت او از آن  مجرد آنکه از رحم خارج و هواي خارج به او مي خورد بدن او محکم و پوس
ــمانش از دیدن نور روشن مي شود - در حالي که  ــختي تبدیل مي گردد و چش نرمي به س
باید از رحم بیرون بیاید مادرش ناراحت شده و حالت طلق به او دست مي دهد؛ به قسمي 

که تا جنین خود را بیرون نفرستد راحت نخواهد شد.  
در این وقت است که خداي متعال خون مادرش را که در رحم غذاي جنین بود به طرف 
ــرنگ و  ــد و آن را از حیث رنگ و طعم تبدیل به مایعي خوش ــه مي نمای ــتان وي روان پس
خوشمزه مي کند که طفل با رغبت آن را بخورد و از آن تغذیه نماید و غذاي مزبور مالیم 
ــده و غذائي لذیذ در دسترس او قرار مي دهد؛ جنین چون به دنیا آمد آن را  با طبع طفل ش
ــاس کند و لبانش حرکت کرده  ــه مي کند و مي خواهد طعم آنچه را مي خورد احس مضمض
و شیر مي طلبد و در آن وقت پستانهاي مادر مثل دو دولچه چرمي کوچک آویزان شده و 
ــغول  به او مي فهماند که این غذاي لذیذ پیش از والدت برایش حاضر گردیده - طفل مش
ــت با لثه هاي خود  ــود - و تا بدنش نرم و اعضاي او رقیق اس مکیدن و تغذیه از آن مي ش
شیر را مي مکد ولي پس از آنکه استخوان بندي او محکم شد کم کم احتیاج به غذاي بیشتر 
و مایه دارتر پیدا مي کند و در آن وقت دندان هاي پیش دهان او بیرون مي آیند و بعد دندان 
ــیاب او بیرون آمده تا بتواند غذا بجود در هضم غذا به معده اش کمک نماید - و  هاي آس
به همین کیفیت روز به روز قوي تر مي گردد کم کم به ادراک مي رسد ؛ اگر پسر بود موي 
بر پشت لبانش ظاهر و صورت او صورت مردانه مي گردد و او را از شباهت با زنان بیرون 
ــي آورد و اگر دختر بود صورتش هم چنان نرم و بدون مو باقي مي ماند تا به جهت و تر  م

و تازگي او که موجب تحریک مردان است در او باشد و موجب بقاي نسل مي گردد...
حضرت صادق علیه السالم پس از بیان این مراحل مفضل را متوجه این امر می نمایند که 
آیا ممکن است این مراحل به خودي خود و به موجب اتفاق باشد - اگر خون حیض در 
ــد باز هم آن جنین حیات خواهد داشت؟ البته آشکار است مراقب او  رحم مادر به او نرس
ــدن او مصالح الزم را در مورد او  ــت که او را از نبود بود کرده و پس از موجود ش آن اس
رعایت کرده و اگر این تدبیرهاي دقیق خود به خود و بدون مراقب و مدبر بود آیا به این 

دقت می بود؟ 
ــت گفته شود که تقدیر)دخالت داشته وموجب این دقت است( در صورتي این  ممکن اس
ــت زیرا اهمال و به خود  ــانه ي جهل و بي خبري اس ــیار پوچ و بي معني و نش حرف بس
واگذاشتن ، هیچ وقت امر صحیحي نیست و نتیجه ي مطلوبي ندارد گاهي درست و گاهي 
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غلط بوده و نظم و ترتیب نخواهد داشت  و خداوند از آنچه ملحدان مي گویند منزه است. 
با توجه به مراتب مزبور مي شود فهمید که چگونه در خلقت ، تمام حوائج الزم و ضروري 
ــیار دقیق و منظم است؛  اي مفضل  ــت و خالي از خطا بوده و بس ــر رعایت گردیده اس بش
ــا علم و قدرت دارد که این قبیل  ــت؟ آی از این ملحدین بپرس طبیعتي که مي گویند چیس
کارها را بکند یا ندارد؟ اگر گفتند چنین قدرتي دارد و عالم است پس وجود خالق کائنات 
را اثبات کرده اند ولی نمي دانند که چنین طبیعت عالم و قادری خداست ؛ اگر بگوئید این 
ــت این افعال حکیمانه از  افعال بدون علم و بدون قصد انجام نمي گیرد - زیرا ممکن نیس
بي شعور صادر شود- در این صورت اگر به علم و قدرت طبیعت معترفند ؛ ندانسته خدا 

را اثبات نموده اند زیرا طبیعت نام سنت الهي است ...
کساني که این حرف ها را مي زنند انتظار دارند که زندگاني انسان از این حالت نارضایتي 
بیرون بیاید، خیر این اشخاص وجود نیایند که دین و دنیاي آنها مطابق میل و دلخواهشان 
ــد. لکن آنهائي که در حال رفاه و ثروت زندگي کرده اند فراموش مي کنند که مخلوق  باش
بوده و ممکن است مصیبتي یا مکروهي به آنها برسد و یا نمي فهمند که بر آنها واجب است 
نسبت به ضعفاء وفقرا ترحم کنند؛ این افراد اگر به مصیبتی گرفتار شوند و فشار مشکالت 
ــده و  ــیاري از مجهوالت خود واقف ش ــده و بر بس را ببینند البته از خواب غفلت بیدار ش
ــتند چون  ــاني که منکر این امور آزار دهنده هس ــد و کس متوجه وظایف خود خواهند ش
اطفالي مي مانند که از دواي تلخ بدشان مي آید و از تأدب در هر چیز ناراحت مي گردند و 
ــت دارند بیکار بوده و ول بگردند و به بازي و بطالت اوقات خود را بگذرانند و هر  دوس
ــا را به کجا خواهد برد و ناچار باید  ــامند و نمي دانند که بطالت آنه چیزي بخورند و بیاش
ــت  ــغول بوده و دنبال تعلم بروند و ادب دوس ــامند در حالي که اگر مش دواهاي تلخ بیاش
ــته و سالم خواهند شد و دواهاي تلخ چگونه حال آنها را خوب  گردند از هر جهت شایس

و مزاج آنها را صحیح و سالم خواهد کرد. 
در این حدیث ابتدا حضرت مخاطب خود)مفضل( را در نظر گرفته که جویای علم است 
پس او را متوجه سیر تکاملی انسان -از نطفه تا یک فرد بالغ- می نماید واین سیر طبیعی 
را مرحله به مرحله بیان می کند تا خواننده را متوجه خلقت دقیق و پیچیده ای نمایدکه با 
درک این دقت و پیچیدگی ؛ به وجود خالقی حکیم و قادر پی برد؛ پس از آن حضرت با 
ــبت  ــبهاتی که مادی گرایان مطرح می کردند تا خلقت را به چیزی غیر از خدا نس طرح ش
ــخ داده ورفع ابهام می نمایند و درآخر مفضل را به برهانی سوق  ــبهات پاس  دهند به این ش
ــانی آن را درک ولمس نموده وآن توجه به خالق ومعبود  می دهند که فطرت پاک هر انس
ــختی آنجا که حضرت می فرمایند: این افراد اگر به مصیبتی  ــت در هنگام درک بال وس اس
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گرفتار شوند و فشار مشکالت را ببینند البته از خواب غفلت بیدار می شوند.
3-1-1. استدالل عقلی ومنطقی

- از درک نظم موجود در اشیا به وجود ناظم رسیدن
در این روش علمی حضرت نظم موجود در اشیا را به تصویر می کشند و ئبیان می نمایند 
ــد خلقت این موجود به هم خورده و  ــتی مواجه می ش که اگر این نظم با اندک کم وکاس
منجر به وجود اشکاالتی می شد که جبران ناپذیر می بود لذا در پس این نظم ،ناظمی مدبر 

است که به دقت در خلقت این نظم موثر بوده و آن را هدایت می نماید.
مناظره امام صادق با طبیب مخصوص منصور )34(

ــت و در آن نامه به یاد آورد که  ــالم نوش ــل بن عمر نامه اي به امام صادق علیه الس - مفض
ــتند و از امام علیه السالم خواست جواب هائي به  ــده اند که منکر خدا هس ملحدیني پیدا ش
این دسته داده شود امام صادق علیه السالم در جواب مفضل نوشتند: نامه  ات به من رسید 
و در پاسخ مطلبی برایت می نویسم که گفتگو با یک طبیب هندی است که منکر خدا بود. 
 هندي از من پرسید چگونه استدالل مي کني در حالي که تو خود مي داني قلب انسان هیچ 
ــه جز از طریق حواس پنجگانه درک نمي کند - آیا خداي خود را دیده و صداي  ــز را ب چی
ــامت رسیده یا مزه اي از آن به ذائقه ات آمده یا به او دست  ــنیده یا بوئي از او به مش او را ش

زده اي و باالخره آیا به یکي از این جهات قلبت آن را احساس نموده است؟  
به او گفتم : تو منکر وجود خدا بوده و به قول خود اگر خدائي بود باید با یکي از حواس 
ــود همانطور که تمام اشیاء باید با همان حواس درک و احساس شود  پنجگانه ات درک ش
ــت مي گوئیم و  ــس ناچار یکي از ما دو نفر راس ــت پ ــي من معتقدم چنین خدائي هس ول
دیگري دروغ در جوابم گفت: البته یکي از ما راست گفته ایم؛ به او گفتم: اگر عقیده ي تو 
درست باشد آیا در آن صورت از چیزي که من تو را از آن مي ترسانم یعني )عقوبت خدا( 
ــم - به او گفتم: اگر در آنچه من مي گویم و حق هم با  ــي یا نه – گفت: نمي ترس مي ترس
من است راست گفته باشم آن وقت در احتیاط خود اشتباه کرده ام و آیا انکار تو برخالف 
ــت؟ و در این حال کدام یک از ما برخالف احتیاط عمل کرده ایم و کدام یک  احتیاط نیس

از ما به نجات نزدیک تر هستیم.  
ــتباه کرده اي و  ــتي ولي در عقیده ي خود اش ــواب گفت: تو نزدیک تر به نجات هس در ج
ــت زیرا با  ــت و من مطمئنم چنین چیزي که تو مي گوئي نیس عقیده ي تو ادعائي بیش نیس
ــود به او گفتم: چون حواس تو عاجز از درک خدا شده منکر  حواس پنجگانه درک نمي ش

آن شده اي و من چون حواسم عاجز از درک او است او را تصدیق دارم.  
پرسید: چگونه این طور است گفتم هر چیزي که اثر ترکیب در آن باشد جسم است و هر 
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ــاني آن را بیابد چیزي  ــود و حواس انس ــم به او بخورد و با دیدگان دیده ش چه را که چش
غیر از خدا است ؛ پس به او گفتم: آیا به آسمان ها باال رفته یا در زمین فرورفته اي و آیا در 
ــمان ها صعود کرده  اقطار زمین گردش کرده و به اعماق دریاها رفته یا به باالي هواي آس

یا به زیر زمین ها سفر کرده ای؟ 
ــده  ــاید آنچه را که قلبت منکر آن ش ــدي گفت: نه، به او گفتم: پس از کجا مي داني ش هن
قسمتي از آن باشد که حواست آن را درک نکرده و قسمتي از آن است که آن را نمي داني؟ 
گفت: نمي دانم شاید بعضي از آنها که گفتي مدیري داشته باشند ولي من نمي دانم و شاید 
ــرون آمده و به مرحله ي  ــد به او گفتم: حاال که از حد این کار بی ــچ جا چیزي نباش در هی
ــوي ؛ در جوابم گفت: از گفتار شما در  ــک رسیده اي امیدوارم که به معرفت نزدیک ش ش
ــد ولي چگونه یقین به امري کنم که  ــتم پیدا ش ــکي در آنچه که من آن را نمي دانس قلبم ش
ــیار خوب حاال از همین هلیله که در دست تو  ــم آن را درک نمي کند به او گفتم: بس حواس

است شروع مي کنیم ...
ــرت مثال مطرح کرده و می گویند: هلیله گیاهی بوده که قبل از انعقادش فقط  ــد حض و بع
از چند قطره آب تشکیل شده وبه صورت ساختاری و ترکیبی در آمده باگوشت، پوست، 
ــیار  ــختي هیچ یک را ندارد ؛ اگر خالقش به آن آب حقیر که بس رنگ و طعم خاص که س
ــدرت خود آن را به صورتي و به  ــت کمک نمی کرد و با حکمت ، تدبیر و ق ــک اس کوچ
ــکلي درنمی آورد ؛ این قطره ي آب چیزي نبود پس خداست که آن را داراي خطوط و  ش
ــده است که آن را هلیله  تصاویر مختلف کرده و آن را مرکب از اجزائي نموده و چیزي ش

مي گوئي در آورده است...  
هندي در جواب امام علیه السالم بیان می کند:  بلي اگر با دقت به درخت آن توجه شود و 
ــتفاده  ترکیبي که در خلقت آن به کار رفته و اجزاء آن از وقت انعقاد تا موقعي که قابل اس
ــن مي سازد که صانعي در آن دخالت  ــده و میوه مي دهد توجه کنیم به خوبي بر ما روش ش

داشته چنانکه معلوم است که تمام اشیاء ساخته شده و مصنوع مي باشند ...
بحث امام علیه السالم با طبیب ملحد هندي که دانشمند ملحدي بود به ایمان او پایان یافت 
ــرح کردن یک مثال ماهرانه در زمینه ي یک بوته کوچک بي قدر )هلیله( . و آخرین  ــا مط ب
کلمه اي که آن طبیب ملحد هندي به زبان آورد این جمله بود )اشهد ان ال اله اال اهلل وحده 

ال شریک له(.
در ذکر این مطلب تا بدین جا اکتفا می کنیم چراکه احتجاج امام با طبیب بسیار طوالنی و 

در مجال این مختصر نمی گنجد .
ــوند که حواس پنج گانه ما توانایی  حضرت در ابتدا این نکته را برای طبیب متذکر می ش
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درک محسوسات را نداشته و فقط قادر به درک اموری هستند که جنبه مادی دارند و بعد 
ــی را مصور می نمایند که در پس آن ناظمی  ــا یک مثال کوچک )گیاه هلیله( عالم منظم ب
ــک در اعتقادات می نماید حضرت  ــی می کند و آن جا که طبیب اظهار ش ــر خودنمای مدب
برایش دعا می کنند که )حال که به مرحله شک رسیدی امیدوارم به معرفت دست یابی...( 
ــت به امر هدایت افراد نه اینکه حضرت بخواهند در مناظره  واین همان توجه حضرت اس

بر طرف مقابل پیروز شوند.
3-1. حل تناقض آیات 

جواب امام در مورد دو آیه از سوره ي نساء )35(
ــید خداي متعال مي فرماید )...فانکحوا ما طاب لکم  مردي از زنادقه از ابوجعفر احول پرس
ــید  ــاء مثني وثالث ورباع فان خفتم اال تعدلوا فواحدة...( )36( یعني اگر مایل باش من النس
مي توانید دو یا سه یا چهار زن بگیرید و اگر ترسیدید عدالت نکنید پس یکي بگیرید و در 
جاي دیگر مي فرماید )و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم()37( یعني هرگز 

نمي توانید بین زنان عدالت نمائید و لو کوشش فراوان کنید. 
و بین این دو گفتار بسیار فرق است به نظرش تناقض رسیده بوده یا مي خواسته است ایراد 
ــالم  کند ابوجعفر احول در جوابش گفت: نمي دانم و به مدینه رفت و حضور امام علیه الس
ــان عرضه کرد و امام به او فرمود عدالت در قسمت اول عدالت  ــید و مطلب را بر ایش رس
ــت و عدالت دوم عدالت در محبت است زیرا هیچ کس نمي تواند محبت خود  در نفقه اس

را یتساوي بین دو زن تقسیم نماید. 
ــت و جواب آن مرد زندیق را داد او گفت این جواب از تو نیست و  ابوجعفر احول برگش

از حجاز آورده اي . 
ــکل  ــت که حضرت با علمی که دارند مش ــمت این نکته ظریف قابل ذکر اس در این قس
آیات به ظاهر متناقض را حل نموده واین احاطه امام است برآیات  محکم و متشابه،ناسخ 

ومنسوخ، عام وخاص و... 
4-1.  مورد خطاب قرار دادن افراد با کلمات نیکو 

مناظره امام با عبدالملک مصري )38( 
ــالم به آن زندیق مصري فرمود آیا مي داني که زمین طبقاتي دارد گفت: آري  امام علیه الس
ــام فرمود چه چیز در آنجاها  ــت در جواب گفت: نه ام ــام فرمود آیا زیر زمین خالي اس ام

هست مصري جواب داد. نمي دانم ولي گمان مي کنم چیزهائي باشد .
امام علیه السالم به او فرمود: گمان - عجز است چرا یقین نمي کني؟  

ــپس به او فرمود آیا به آسمان ، زمین ، به شرق وغرب رفته اي؟ مصري گفت: نه - امام  س
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فرمود مي داني در آن مکان ها چیست؟
 - مصري گفت: نه امام علیه السالم فرمود از تو عجیب است - نه به مشرق و نه به مغرب 
رفته اي و نه زیر زمین و نه به آسمان و از این حدود هم تجاوز نکرده اي تا ببیني در آنجاها 
چه هست با این حال منکر تمام چیزهائي هستي که در آنجاها هست و آیا مرد عاقل منکر 

چیزهائي مي شود که ندیده و نمي داند چیست .
ــاید نباشد - عبدالملک  ــاید باشد، ش ــت - ش ــک اس امام به او فرمود یکي از آن چیزها ش
ــت ممکن است اینطور باشد که شما مي گوئید امام علیه السالم فرمود اي  گفت صحیح اس
ــید و ماه  ــکي نداریم این خورش برادر مصري از من یاد بگیر و بدان که مادر وجود خدا ش
که در شب و روز داخل هم مي شوند و به هم اشتباه نمي گردند-اگر مي توانستند مي رفتند 
ــتند و آنکه آنها را مجبور مي کند خیلي از آنها بزرگتر  ــتند- به خدا مجبور هس و برنمي گش

و بادوام تر است.  
ــالم فرمود اي برادر مصري  ــپس امام علیه الس ــت مي گوئي - س زندیق مصري گفت راس
ــا را مي برد چرا  ــت اگر دهر آنه ــما دارید و گمان مي کنید دهر مؤثر اس ــن عقیده که ش ای
ــرد اي برادر مصري اینها مجبورند چرا  ــد و اگر برمي گرداند چرا آنها را نمي ب برنمي گردان
آسمان بلند است و زمین پائین چرا آسمان پائین نمي آید و چرا زمین به طرف باال نمي رود؟  
ــالم عرض کرد پروردگارشان آنها را نگاه داشته است ؛ پس  زندیق مصري به امام علیه الس

زندیق مصري ایمان آورد. 
ــواالتی از عبدالملک مصری ذهن اورا متوجه به اموری  در این روایت حضرت با طرح س
ــت اما حکمت آن را نمی داند و پس از آن که او را با  می نماید که هر روز با آن روبروس
خود همراه می بیند با لفظ برادر وی را مورد خطاب قرار می دهد تا هم به او بفهماند که 
مانند برادر دلسوز اوست تا سخنش را که در مقام نصیحت است بهتر پذیرا شده ؛ و دیگر 
ــب ظاهر از لحاظ اعتقادی امام و عبد الملک در دو افق جداگانه قرار دارند  اینکه به حس
ــعی بر آن  ــت که به ظاهر افراد قضاوت ننموده وس لکن این روش پاک طینتان وخوبان اس
دارند تا با آگاه نمودن افرد روشن ضمیر وپاک دل ، نور ایمان را را در وجودشان مشتعل 
ــانی نمایند لذا می بینیم در پایان عبدالملک ایمان  نموده و آن ها را متوجه فطرت پاک انس

آورده واز اعتقاد وباور غلط خود بر می گرددکه این همان هدف امام از مناظره است.
5-1. باطل نمودن روش قیاس:  

مناظره امام صادق و ابوحنیفه ) نامش نعمان بن ثابت رئیس فرقه حنفی – یکی از مذاهب 
چهار گانه اهل سنت - که با روش قیاس فتوی می داد()39(

ابن شبرمه مي گوید من و ابوحنیفه بر امام صادق علیه السالم وارد شدیم و به ایشان عرض 
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کردم این مرد از اهل عراق است امام علیه السالم فرمود شاید او همان کسي است که دین 
ــنجش دو مطلب که هر کدام حکم جداگانه ای دارد با هم  را با رأي خود قیاس مي کند)س

مثل اینکه بگوییم هر گردی گردوست( آیا نعمان بن ثابت است؟  
ابن شبرمه مي گوید من تا آن وقت نام ابوحنیفه را نمي دانستم.  

ابوحنیفه در جواب امام علیه السالم عرض کرد: بلي من نعمان بن ثابت هستم خداوند شما 
را توفیق دهد.  

امام علیه السالم به او فرمود از خدا بپرهیز و او را در نظر بگیر و دین را با راي خود قیاس 
مکن زیرا اولین کسي که قیاس کرد ابلیس بود که گفت من از آدم بهترم او از خاک است 
ــالم به او فرمود آیا قتل نفس  ــپس امام علیه الس و من از آتش او در قیاس خود خطا کرد س
ــالم گفت خداوند در قتل  ــا ابوحنیفه گفت البته قتل نفس امام علیه الس ــت یا زن مهم تر اس
ــته ولي در زنا باید چهار نفر شهادت بدهند در این صورت  ــاهد را کافي دانس نفس دو ش
ــالم فرمود کدام یک از روزه و نماز در نزد  ــود قیاس کرد دوباره امام علیه الس چگونه مي ش
ــان در موقع عادت زنانگي  ــت ابوحنیفه گفت نماز امام فرمود پس چرا زن ــدا مهم تر اس خ
ــت اي بنده ي خدا از خدا  قضاي روزه را باید بگیرند ولي قضاي نماز بر آنها واجب نیس
ــول صلي اهلل علیه  ــگاه خدا و رس بپرهیز و دین را به رأي خود قیاس نکن ما فردا در پیش
ــن گفتند و تو مي گوئي من و  ــولش چنی ــد و مي گوئیم خدا و رس و آله حاضر خواهیم ش
اصحاب من شنیدیم و به رأي خود عمل کردیم آن وقت است که خدا با ما و شما هر چه 

خواست مي کند. 
ــن مناظره حضرت ابتدا نام وی را بدون اینکه ابوحنیفه خود را معرفی نماید ذکر می  در ای
کنند تا به او متذکر شوند که تو دربرابر حجت خدا ایستاده ای وبعد با همان روشی که ابو 
ــتناد می نمود–قیاس به رای-به مقایسه امور با هم می پردازند و ابو حنیفه  حنیفه به آن اس
را درگیر مشکالت ناشی از قیاس می نمایند و با همین چند مثال او را متوجه باطل بودن 
روش وی در بیان مسائل فقهی می نمایند و در نهایت او را متوجه معاد نموده واینکه اگر 

شما رسول خدا را قبول دارید او گواه است میان ما وشما در قیامت.
و این همان متذکر نمودن وهدایت والیی امام است با توجه به اعتقاد مذهب حنفی.

6-1. پاسخی کوتاه وکوبنده:
- مناظره دیگر امام با ابوحنیفه)40(

ــه ي امام آمد، و اجازه ي مالقات  ــراي مالقات با امام صادق )ع( در خان ــه ب روزي ابوحنیف
ــداري توقف کردم تا اینکه عده اي از  ــام اجازه نداد. ابوحنیفه گوید: دم در مق ــت ام خواس
مردم کوفه آمدند، و اجازه ي مالقات خواستند، به آنها اجازه داد. من هم با آنها داخل خانه 
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شدم وقتي به حضورش رسیدم گفتم: »شایسته است که شما نماینده اي به کوفه بفرستید و 
ــزا گفتن به اصحاب محمد نهي کنید. بیش از ده هزار نفر در این   ــامان را از ناس مردم آن س

شهر به یاران پیامبر ناسزا مي گویند.  
امام فرمود: مردم از من نمي پذیرند.  

ــت سخن شما را نپذیرند در صورتي که شما فرزند  ــخ داد: چگونه ممکن اس ابوحنیفه پاس
پیامبر خدا هستید؟  

امام: تو خودت یکي از همانها هستي که گوش به حرف من نمي دهي. مگر بدون اجازه ي 
ــتي؟ و بي اجازه شروع به سخن گفتن  ــدي؟ و بدون اینکه بگویم ننشس من داخل خانه نش

ننمودي؟ 
اما در این کالم حضرت بسیار ظریف وموشکافانه وارد مناظره با ابوحنیفه شده وبا پاسخی 
ــودی که عالم زمان خود  ــی زند که ای ابوحنیفه تو با وج ــده به وی نهیبی م ــاه وکوبن کوت
ــتی چه رسد به افراد دیگرکه  ــتی و به برتری مقام ما واقفی ؛ حاضر به تبعیت از ما نیس هس
از مرتبه علمی ما آگاهی ندارند؛چگونه ممکن است آن ها به راحتی سخن ما را بپذیرند . 

7-1.  خبر از غیب دادن:
-  مناظره حضرت با عبداله نجاشی)41(

ــمار  ــن بود و از زیدیها به ش ــي پیرو عبداهلل بن حس ــتاني گفت عبداهلل نجاش عمار سجس
مي رفت اتفاقا من و او به مکه رفتیم در مکه او رفت پیش عبداهلل بن حسن و من خدمت 
ــرت صادق. بعد که او را دیدم گفت براي من از حضرت صادق اجازه بگیر خدمتش  حض

برسم. به امام علیه السالم عرض کردم فرمود اجازه بده بیاید. 
خدمت آن جناب رسید حضرت صادق از او پرسید چرا فالن روز آن کار را کردي روزي 
که در خانه شخصي رد شدي از ناودان آب باالي سر تو ریخت پرسیدي این چه بود گفتند 
ــده بود  ــت. خودت را با لباس داخل نهر انداختي با اینکه یک جامه ات رنگ ش نجس اس

بچه ها اطراف ترا گرفتند تو از اجتماع آنها مي خندیدي و آنها بر تو مي خندیدند. 
آن مرد نگاهي به من نموده گفت چرا کار مرا به حضرت صادق گفتی؟! گفتم به خدا قسم 
من چیزي نگفته ام اکنون امام همین جا است صحبت من و ترا مي شنود اگر من گفته باشم 

او مي گوید. وقتي از منزل امام خارج شدیم گفت عمار این امام است نه دیگران.
ــی او را متذکر تندروی  ــادآوری این مطلب به عبداله نجاش ــا حضرت تنها با ی ــن ج در ای
ــان نموده ومی خواهند به او بگویند که کسی که در مقابل توست رازهای نهان شما  هایش

را می داند وبرای تو همین بس.
8-1. اخالق حضرت در مناظرات:



465

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

در این جا ذکر این نکته الزم وضروری است که در تمام این مناظرات حضرت به این امر 
مهم  توجه داشتند که از حیطه ادب خارج نشده واحترام شخص پرسشگر را رعایت کرده 
وحتی زمانی که با اشخاصی که قلب شان تاریک از نور ایمان است تنها این را متذکر می 
شوند که سخن گفتن من با تو دیگر جدل است نه گفتگو علمی ،لذا حضرت سخن گفتن 
را رها می کنند)مناظره حضرت با ابن ابی العوجاکه در مطالبی که گذشت به طور اجمالی 
به آن اشاره شد( وحتی زمانی که حضرت می دیدند طرف بدون هیچ غرض ورزی مطالب 
ــرت ایمان نمی آورد برایش دعا می  ــرت  را تصدیق می نماید حتی اگر فرد به حض حض
ــرت در مناظرات از زبان  ــت ذکر چندروایت که اخالق حض فرمودندودر نهایت الزم اس
افرادی که با حضرت مناظره نمودند وبا اینکه ایمان نیاوردند اما شیفته اخالق ایشان شدند:
ــول صلي اهلل  ــجد حضرت رس ــت که مفضل بن عمر در مس - در کتاب توحید مفضل اس
ــغول است به گفتن  ــنید ابن ابي العوجا با یکي از اصحابش مش ــلم بود، ش علیه و آله و س
ــت کرد فریاد زد بر او که یا عدو اهلل الحدث في  کلمات کفرآمیز، مفضل خوداري نتوانس
ــمن خدا در دین خدا الحاد ورزیدي و منکر  ــه اي دش دین اهلل و انکرت الباري جل قدس
ــدي و از این نحو کلمات با وي گفت ابن ابي العوجا گفت اي مرد اگر تو  باري تعالي ش
از اهل کالمي بیا با هم تکلم کنیم هرگاه تو اثبات حجت کردي ما متابعت تو مي نمائیم و 
اگر از علم کالم بهره نداري ما با تو حرفي نداریم، و اگر تو از اصحاب جعفر بن محمدي 
آن حضرت ما به این نحو مخاطبه نمي کند و به مثل تو با ما مجادله نمي نماید. و به تحقیق 
ــت از این کلمات بیشتر از آنچه تو شنیدي و هیچ فحش به ما نداده است و  ــنیده اس که ش
ــت حلیم باوقار عاقل محکم  در جواب ما به هیچ وجه تعدي ننموده و همانا او مردي اس
و ثابت که از جاي خود بدر نرود و از طریق رفق و مدارا پا بیرون نگذارد و غضب او را 
ــنود کالم ما را و گوش دهد به تمام حجت و دلیلهاي ما تا آنکه ما هر  ــبک ننماید، بش س
چه دانیم بگوئیم و هر حجت که داریم بیاوریم بنحوي که گمان کنیم بر او غلبه کردیم و 
ــروع کند به کالم پس باطل کند حجت و دلیل ما را  حجت او را قطع نمودیم، آن وقت ش
ــي و خطاب غیر بلندي ملزم کند ما را به حجت خود و عذر ما را قطع کند و  ــه کالم کم ب
ما را از رد جواب خود عاجز نماید فان کنت من اصحابه فخاطبنا بمثل خطابه پس هرگاه 

تو از اصحاب آن جنابي با ما مخاطبه کن به مثل خطاب او.)42(
- ابن شهر اشوب از مسند ابوحنیفه نقل کرده که حسن بن زیاد گفت شنیدم که از ابوحنیفه 
ــی را دیدي که از تمامي مردم فقاهتش بیشتر باشد؟ گفت جعفر بن  ــؤال کردند چه کس س
ــزد من و گفت: اي ابوحنیفه  ــتاد ن ــد زماني که منصور او را از مدینه طلبیده بود فرس محم
مردم مفتون جعفر بن محمد شده اند مهیا کن براي سؤال از او مسئله هاي مشکل و سخت 
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ــس منصور مرا به نزد خود طلبید، و  ــئله، پ ــود را، پس من آماده کردم براي او چهل مس خ
ــدم بر او دیدم حضرت  ــوي او رفتم، پس چون وارد ش در آن وقت در حیره بود من به س
امام جعفرصادق علیه السالم در طرف راست منصور نشسته بود همین که نگاهم به او افتاد 
هیبتي از آن جناب بر من داخل شد که از منصور فتاک بر من داخل نشد پس سالم کردم 
به او، اشاره کرد بنشین من نشستم آن وقت رو کرد به جناب صادق علیه السالم گفت اي 
ــم او را، آنگاه منصور رو به من کرد و  ــت فرمود بلي مي شناس ابوعبداهلل این ابوحنیفه اس
ــؤاالت خود را، پس من مي پرسیدم از آن حضرت و او جواب  گفت بپرس از ابوعبداهلل س
مي داد، مي فرمود شما در این مسئله چنین مي گویید و اهل مدینه چنین مي گویند و فتواي 
خودش گاهي موافق ما بود و گاهي موافق اهل مدینه و گاهي مخالف جمیع و یک یک را 
جواب داد تا چهل مسئله تمام شد و در جواب یکي از آنها اخالل ننمود آن وقت ابوحنیفه 
ــتر و فقاهتش  ــد به اختالف اقوال از همه علمش بیش ــي که اعلم مردم باش گفت پس کس

زیادتر خواهد بود . )43(
ــنت روایت کرده که گفت  ــیخ صدوق از مالک بن انس فقیه اهل مدینه و امام اهل س - ش
ــدم بر حضرت امام جعفرصادق علیه السالم پس براي من ناز بالش مي آورد  من وارد مي ش
ــت مي دارم،  ــناخت قدر مرا و مي فرمود اي مالک من تو را دوس که تکیه کنم بر آن و مي ش
پس من مسرور مي گشتم به این و حمد مي کردم خدا را بر آن، و چنان بود آن حضرت که 
ــغول به  ــه خصلت: یا  روزه دار بود و یا قائم به عبادت بود و یا مش خالي نبود از یکي از س
ذکر و آن حضرت از بزرگان عباد و اکابر زهاد بود و از کساني بود که دارا بودند خوف و 
ــت و کثیر الفوائد  ــیت از حق تعالي را، و آن حضرت کثیر الحدیث و خوش مجال اس خش
ــول اهلل صلي اهلل علیه وآله رنگش تغییر مي کرد.  ــت بگوید: قال رس بود. و هرگاه مي خواس

گاه سبز مي گشت و گاهي زرد به حدي که نمي شناخت او را کسي که مي شناخت.)46(

نتیجه گیری:
مناظره بهترین روش در ضربه زدن به عقاید طرف مقابل و بیان نظر وعقیده خوداست.

مناظره روش های مختلفی دارد.
ــگر و مورد خطاب قرار دادن فرد با کالم نیکو بهترین  روش قرار گرفتن در جایگاه پرسش

نتیجه را دارد.
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6-  ادیب ، عادل )1361 ( ، زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ، ترجمه اسد اله مبشری ، تهران 

، دفتر نشر فرهنگ اسالمی .
7- حکمت ، علی اصغر)1316(،  اصول فن مناظره ، بی جا ،  چاپخانه مهر.

8- دهخدا، علی اکبر)1377(، لغتنامه ، ج 14)زیر نظر دکتر معین و دکتر شهیدی ( ، تهران 
، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

ــد )1362(، المفردات فی غریب الفاظ  ــین بن محّم ــم الحس 9- راغب اصفهانی ، ابوالقاس
القرآن ، بی جا ، انتشارات کتابفروشی مرتضوی.

10- رزمجو، حسین )1370( ، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ، مشهد ، مؤ سسه چاپ 
و انتشارات آستان قدس رضوی .

11- شمیسا ، سیروس)1370( ، انواع ادبی ، بی جا ،  انتشارات باغ آینه.
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ــید محمد  ــتفید، ترجمه س ــهید ثانی )1374(، منیه المرید فی آداب المفید و المس 12- ش
باقرحجتی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

13- شهیدی ، سید جعفر)1378(، زندگانی امام صادق - جعفر بن محمد – )چاپ سوم(، 
تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی .

14- شیخ مفید)1380( ، االرشاد ، ج 2 ، ترجمه سید هاشم رسولی محالتی ، تهران ، دفتر 
نشر فرهنگ اسالمی.   

ــن )1386( ، تاج الموالید )چاپ اول( ، ترجمه سید  ــی ، ابوعلی فضل بن حس 15- طبرس
ابوفاضل رضوی اردکانی ، قم ،  دفتر انتشارات اسالمی .

16- قمی، عباس )1378(، منتهی االمال، بی جا ، موسسه انتشارات هجرت .
17- مجلسی ، محمدباقر)1377(، بحار االنوار ، جلد یازدهم ، ترجمه موسوی خسروی ، 

بیروت ، چاپ اسالمیه.
18- محمد مغنیه ، االمام جعفر صادق، ترجمه سید جعفر غضبان، بیروت ، چاپخانه خاور 

19-مظفر ، محمد رضا)1400ه(،المنطق المظفر ، ج 2، بی جا،دارالتعارف. 
20- معلوف ،لویس )1992 م (، المنجد فی اللغة ، بیروت.

21- موسوی کاشانی، سید محمد حسن )1379 (، بر امام صادق چه گذشت؟ )چاپ اول( 
، تهران ، گوهر اندیشه.

22- نفایس الفنون اواخر مقاله دوم در علوم شرعی )قرن هفتم(، به نقل از لغتنامه دهخدا، 
علم خالف .
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امام صادق )ع( و شاگردان 
سمیه سنجری1

چکیده
امام صادق )ع( در 17ربیع االول سال83هجری در شهر مدینه منوره دنیا را به والدت خود 
منور فرمود.ایشان در اوج تهاجم فرهنگی دست به اقدامات فرهنگی مهمی زدنددر این جا 
ــی به کار می رود از جمله اقدامات  باید گفت که فرهنگ برای تکامل ذهنی از راه اموزش
ایشان تربیت شاگردانی بود که هر یک مبلغان بزرگی بودندو علوم حضرت را در سرتاسر 
جهان گسترش دادند و بر ماست که با اقدامات فرهنگی حضرت و نحو برخورد حضرت 
ــیم.در زمان حیات ان بزرگوار بنی امیه در حال  ــته باش ــنایی بیشتری داش ــاگردان اش با ش
ــاهان ان از جامعه بی خبر و فقط به فکر بقائ خود بودند از ان طرف  اضمحالل بود و ش
بنی عباس به فکر رسیدن به نهضت بودند و تمام هم و غمشان به کوبیدن بنی امیه و روی 
کار امدن خود بود و از جریان جامعه بی خبر بودند.این امر به امام صادق)ع( مجال داد که 
بدون مزاحم قیام علمی را شروع کندو علوم اسالمی را بیان دارد و محدثان و علمای دین 
را تربیت کند و نویسندگان را به تالیف حدیث و درسهای خود که در مسجد النبی تشکیل 
ــت از تربیت محدثین و نحوه ی برخوردبا شاگردان   ــدوادارد و این مقاله ترکیبی اس می ش

که توسط ان بزرگوار انجام شده و جهان اسالمی را با علوم اسالمی پر کرده است.
واژگان کلیدی:امام-صادق-شاگردان-تربیت

1. مدرسه علمیه ریحانه طلبه سال دوم
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مقدمه
ــه و تحقیق و تفحص در زندگانی ائمه معصومین )ع( ما را به این مطلب رهنمون می  مطالع
سازد که ان بزرگواران در عصر خویش با شرایط و اوضاع خاصی روبه رو بوده اند یکی از ان 
بزرگواران امام صادق)ع( است که با مناظرات و تربیت شاگردان توانستند از اسالم پاسداری 
کنند البته ابعاد زندگانی ایشان به شاخه های متعددی تقسیم می شود که بحث از بعد فرهنگی 

ان بزرگوار خط و مشی ایشان را در چگونگی حفظ اسالم مشخص می کند.
ــاره کرد که در همه ی  ــخصیت چند بعدی ایشان اش ــیعه می توان به ش از ویژگی امامان ش
ــالمی نمونه اند یکی از ان بزرگواران امام صادق )ع(  ــانی و اس رفتار ها و صفات عالی انس
است،ایشان در زمینه علمی نسبت به سایر ائمه پر بار تر و پویاتر بودندو علومی که در زمان 
ــد در زمان هیچ یک از ائمه بیان نشد ایشان شاگردان زیادی هم داشتند که از  ــان بیان ش ایش
ــتفاده می کردند،پس اهمیت و ضرورت این بحث از این جا مشخص  محضر درس امام اس

می شود که باید در مورد نقش امام با شاگردان ان بزرگوار بیشتر تحقیق و پژوهش شود.
هدف این است که با درک عصر و دوران امامان معصوم )ع( بتوانیم حق را از باطل تشخیص 
ــوص طالب که در مکتب ان بزرگوار  ــر عادی جامعه و به خص دهیم،این تحقیق را هم قش

مشغول تحصیل هستند و همچنین قشر دانشجو می توانند استفاده کنند.
این مقاله در مورد شرایط خاصی که در ان زمان به وجود امده بود و باعث شد که امام صادق 
)ع( بتواند در این فضا دانشگاه بررگ جعفری را پایه ریزی کند و در مورد طرز برخورد امام 

با شاگردان خود و اطالعاتی در مورد تعدادی از شاگردان حضرت بیان می کند.
سوال های اصلی:فرهنگ در زندگی امام صادق )ع( چه نقشی داشت؟

سوال های فرعی:رفتار امام با شاگردان؟
شاگردان امام چه کسانی بودند؟

ــتفاده شده  ــد در واقع از روش کتابخانه ای اس در این روش اکثریت مطالب از کتاب می باش
است.

ــرددو تالیفات و تربیت  ــان باز می گ ــث از فرهنگ در زندگی امام به دوران زندگی ایش بح
شاگردان شامل همین بعد از زندگانی ایشان است.

ــاگردان مطالبی  ــان یعنی تالیفات تربیت ش در کتابهای دیگر راجع به این بعد از زندگی ایش
عنوان شده است از جمله این کتاب ها می توان کتاب های : محدث زاده علی ،اصحاب امام 
صادق، مامقانی عبد اهلل  تنقیح المقال، قمی شیخ عباس ، سفینه البحار، مومنی فرشاد ، سخنان 

و وصایای نورانی چهارده معصوم را نام برد.
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شرایط خاص فرهنگی
ــادق )ع( عصر جنبش فکری و فرهنگی بود.در ان  ــر فکری و فرهنگی عصر امام ص از نظ
زمان شور و شوق علمی بی سابقه ای در جامعه اسالمی به وجود امده بود و علوم مختلفی 
اعم از علوم اسالمی همچون :علم قرائت قران،علم تفسیر،علم حدیث، علم فقه،علم کالم 
ــری مانند: طب ،فلسفه،نجوم،ریاضیات.....پدید امده بود به طوری که هر کس  یا علوم بش
یک متاع فکری داشت به بازار علم دانش عرضه می کرد بنابراین تشنگی علمی عجیبی به 

وجود امده بود و الزم بود امام به ان پاسخ دهد.
عواملی که موجب پیدایش این جنبش علمی شده بود می توان بدین نحو خالصه کرد:

ــن ازادی فکری بی تاثیر  ــیان نیز در ای ــالم البته عباس ــت فکر و عقیده در اس ازادی و حری
ــیان می  ــالم بود به طوری که اگر هم عباس ــن ازادی در تعلیمات اس ــه ای ــد اما ریش نبودن

خواستند از ان جلوگیری کنند نمی توانستند.
محیط ان روز اسالمی یک محیط کامال مذهبی بود و مردم تحت تاثیر انگیزه های مذهبی 
ــالم به کسب علم و تشویق ها و دعوت های قران به علم و  ــویق های پیامبر اس بودند تش

تعلم و تفکر و تعقل عامل اساسی این نهضت و شور و شوق بود
ــابقه فکری و علمی بودند و بعضا  ــالم را پذیرفته بودند نوعا دارای س اقوام و مللی که اس
همچون نژاد ایرانی)که از همه سابقه درخشان تر داشت(و مصر و سوری از مردمان مراکز 
ــمار می رفتند این افراد به منظور درک عمیق تعلیمات اسالم به تحقیق  تمدن ان روز به ش

و جستجو و تبادل نظر می پرداختند.   
ــامح دینی یا همزیستی مسالمت امیز با غیر مسلمان مخصوصا هم زیستی با اهل کتاب  تس
مسلمانان اهل کتاب را تحمل می کردند و این را برخالف اصول دینی خود نمی دانستند 
ــا انان برخورد علمی  ــلمانان ب ــمند و مطلع بودند مس ــان اهل کتاب مردمی دانش در ان زم

داشتند و این خود بحث و برسی و مناظره را به دنبال داشت. )1(
1- شهید مطهری مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، ص142-160

وسعت دانشگاه امام صادق)ع(
ــالم و  ــام جریان های فکری و عقیدتی ان روز برخورد کرد و وضع اس ــام صادق با تم ام
تشیع را در برابر انها روشن ساخته و برتری بینش اسالمی را ثابت کرد. شاگردان دانشگاه 
ــیعیان نبودند بلکه از پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب ان  امام صادق)ع( منحصر به ش
حضرت برخوردار می شدند پیشوایان مشهور اهل سنت با واسطه یا بدون واسطه شاگرد 
امام بودند. در راس این پیشوایان ابو حنیفه قرار دارد که دو سال شاگرد امام بوده است او 
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این دو سال را پایه ی علوم و دانش خود معرفی می کند و می گوید:اگر ان دو سال نبود 
نعمان هالک می شد.)1(

شاگردان امام از نقاط مختلف همچون کوفه بصره واسط حجاز و امثال اینها و نیز از قبایل 
گوناگون مانند:بنی اسد-مخارق- طی- سلیم- غطفان- ازد- خزاعه- خثعم- مخزوم- بنی 
ــن بودند که به مکتب ان  ــش- به ویژه بنی حارث بن عبدالمطلب و بنی الحس ــه- قری ضب

حضرت می پیوستند.)2(
ــگاه امام همین قدر بس که حسن بن علی بن زیاد و شاء که از شاگردان  ــعت دانش در وس
ــالها پس از امام صادق )ع( زندگی  ــت )طبعا س امام رضا )ع(و از محدثان بزرگ بوده اس
ــتاد حدیث مشاهده کردم که همگی از  ــجد کوفه نهصد نفر اس می کرده( می گفت در مس
ــالنی فقها و محدثانی  جعفربن محمد حدیث نقل می کردند.)3( به گفته او ابن حجر غس
همچون :شعبه.سفیان ثوری.سفیان بن عینیه.مالک.انس.ابن جریح.ابو حنیفه.پسر وی موسی 
ــن خالد.قطان. ابو عاصم.و گروه انبوه دیگر از ان حضرت حدیث نقل کرده اند. ــب ب و هی

)4(
ــی در علم توحید و رشته های دیگر دارد شاگرد ایشان  ــخنان نفیس یا فعی می گوید:او س

جابربن حیان کتابی شامل هزار ورق که پانصد رساله را در بر داشت تالیف کرد.)5(
1- حیدر اسد، االمام الصادق المذهب االربعه ، ج1،بیروت، دارالتعارف، ص70

2- همان ،ص38
ــر اسالمی التابعه الجماعه المدرسین  ــی ،قم، موسسه النش 3- احمد بن علی ، رجال نجاش

بقم،1365، ص40-39
4-  احمد بن علی ابن حجر عسقالنی،تهذیب التهذیب ، ج1 ،بیروت،دارصادر،ص 88

ــران،ج 2،بیروت،دارالکتب  ــی ،مراه الجنان ، منصور خلیل عم ــعد یافع 5-  عبد اهلل بن اس
العلمیه، ص304

ــازگار  ــته ای که با ذوق و قریحه ی او س ــاگردان خود را در رش امام صادق هر یک از ش
ــته از علوم  ــر کدام از انها در یک یا دو رش ــم می نمود و در نتیجه ه ــویق و تعلی ــود تش ب

ماننند:حدیث.تفسیر.علم کالم.و امثال اینها تخصص پیدا می کردند.
ــی کردند راهنمایی می کرد  ــمندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه م ــی امام دانش گاه
ــام بن سالم می  ــت مناظره کند هش ــته تخصص داش ــاگردان که در ان رش تا با یکی از ش
گوید:روزی با گروهی از یاران امام صادق)ع( در محضر ان حضرت نشسته بودیم شخصی 
ــب اجازه وارد مجلس شدامام فرمود  ــت و پس از کس ــام اجازه ی ورود خواس مرد از ش
ــنیده ام شما به تمام سواالت و  ــید چه می خواهی مرد شامی گفت :ش ــین ان گاه پرس بنش
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ــما بحث و مناظره کنم .امام فرمود :در چه  ــخ می دهید امده ام با ش ــکالت مردم پاس مش
موضوعی  شامی گفت درباره قرائت و کیفیت قران امام رو به حمران کرد و فرمود:حمران 
ــامی گفت من می خواهم با شما بحث کنم نه با  ــت .مرد ش ــخص با تو اس جواب این ش
ــامی ناگریز  حمران امام فرمود اگر حمران را محکوم کرده ای مرا محکوم کرده ای مرد ش
ــد هرچه شامی می پرسید پاسخ منطقی و مستدلی از حمران شنید  با حمران وارد بحث ش
ــخت ناراحت و خسته شد.امام فرمود  ــرانجام از ادامه بحث فرو ماند و س به طوری که س
حمران را چگونه دیدی گفت :راستی حمران خیلی زبر دست است هر چه پرسیدم به نحو 
ــامی گفت:می خواهم درباره ی لغت و ادبیات عرب با شما صحبت  ــته پاسخ داد ش شایس
ــن ابان نیز راه هر گونه گریز را  ــام رو به ابن بن تغلب کرد و فرمود:با اومناظره ک ــم  ام کن
ــاخت شامی گفت می خواهم درباره ی کالم با شما  ــت و وی را محکوم س به روی او بس
مناظره کنم امام به مومن طاق دستور داد با او به مناظره بپردازد طولی نکشید که شامی از 
ــت خورد به همین ترتیب وقتی که شامی در خواست مناظره درباره  مومن طاق نیز شکس
ی استطاعت)قدرت و توانایی انسان بر انجام یا ترک خیر و شر(توحید و امامت نمود امام 
به ترتیب به حمزه ی طیار -هشام بن سالم-و هشام بن حکم دستور داد با وی به مناظره 
بپردازد و هر سه با دالیل قاطع و منقطع و کوبنده شامی را محکوم ساختند با مشاهده این 

صحنه ی هیجان انگیز از خوشحالی خنده ای شیرین بر لبان امام نقش بست.)1(
1- حامد فدوی اردستانی ، الخصائص الصادقیه ، چاپ ستاره ، 1386 ،ص 221-220

دانشگاه بزرگ جعفری
ــاگردان ان حضرت گروهی دارای اثار علیم و شاگردان متعددی بودند هشام بن  از میان ش
ــت جلد کتاب در  ــته و جابربن حیان نیز بیش از دویس ــی و یک جلد کتاب نوش حکم س
زمینه ی علوم گوناگون به خصوص رشته های علمی و طبیعی و شیمی تصنیف کرده بود 
ــهور شده است .کتاب های جابربن حیان  ــیمی مش که به همین خاطر به عنوان پدر علم ش
ــندگان تاریخ علوم همگی از او به  ــای گوناگون اروپایی ترجمه گردید و نویس ــه زبان ه ب

بزرگی یاد می کنند.
ــد و راز هایی نهفته را  ــوم طبیعی نیز بحث هایی نمودن ــرت امام صادق)ص( در عل حض
ــمندان امروز نیز مایه ی اعجاب است گواه روشن این امر توحید  باز کردند که برای دانش
مفضل است که امام ان را ظرف چهار روز امال فرمودند و مفضل بن عمر کوفی نوشت و 

به کتاب  توحید مفضل شهرت یافت.)1(
ــاد مومنی ، سخنان و وصایای نورانی چهارده معصوم ، قم ، منشور وحی ، 1386  1- فرش
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، ص135
جایگاه علمي امام 

امام صادق علیه السالم از لحاظ جریانات فکري، علمي و فرهنگي در چنین فضایي به سر 
ــئولیت و نقش خویش را  به عنوان  مي برد. او مأموریت خود را به خوبي انجام داد و مس

مدافع عقیدتي و علمي اسالم، امام و استادي دانشمند و قوي، به خوبي ایفا کرد.  
ــدن به وي را نداشت و هیچ کس از اصحاب معرفت،  ــمندي توانایي نزدیک ش هیچ دانش
ــر به فردي بود که  ــزرگ علمي و افتخار منحص ــه رقابت با وي نبود. او قله ي ب ــر ب حاض
ــناخت را به جوشش آورد و علم و معرفت را در میان دانشمندان هم عصر  ــمه هاي ش چش
خود گسترش داد، وي به منزله ي یک وزنه ي علمي و عقیدتي )که بر اساس اسالم بنا شده 

بود( شناخته شد و شهرت وي به اقصي نقاط عالم رسید. 
ــندگان کتاب هاي تاریخي وابسته به آن ها و تالش آن ها  ــمني حاکمان و نویس با وجود دش
براي تخریب شخصیت امام، شخصیت وي هم چون ستاره اي درخشان در آسمان اسالم، 
بدون کوچک ترین خدشه اي هم چنان پرفروغ مانده است و منبعي بسیار غني براي همه ي 

محققان به حساب مي آید.  
ــري را از پدرانش و آن ها از جد بزرگوارشان،  ــالم علوم و معارف بش امام صادق علیه الس
ــد. وي در انتقال این معارف و  ــه و آله به ارث برده ان ــول اکرم صلي اهلل علی ــرت رس حض
ــایه ي پدرش امام محمد باقر  دفاع از اصالت آن ها در نهایت امانت داري عمل کرد و در س
ــجد پیامبر گرامي صلي اهلل علیه و آله  ــگاه اهل بیت در مس ــیس دانش ــالم در تأس علیه الس
ــري در میان فقیهان، مفسران و  ــر علوم و معارف بش ــارکت کرد و از این طریق به نش مش
محدثان علوم مختلف پرداخت.  دانشمندان و مشاهیر عالم به صورت گروه گروه به سوي 
ــن همانند آن دو بزرگوار مورد  ــتافتند )به طوري که( امامي از ائمه ي معصومی ــا مي ش آن ه
ــالم و فرزندش امام  هجوم عالمان قرار نگرفت و به اندازه ي این دو امام، امام باقر علیه الس
ــیر، حدیث، عقیده و اخالق و...( نشد.  ــالم منبع نشر علوم )شریعت، تفس صادق علیه الس

بسیاري از  
ــد و راویان حدیث کلمات زیادي از آن ها  ــوایان فقه از آن ها درس آموختن  بزرگان و پیش
ــناخت بشري شعله ور شد. از این رو بسیاري از  برگرفتند. با وجود آن ها فروع علمي و ش
عالمان، فقیهان، اهل کالم، فالسفه، سخنوران و دانشمندان علوم طبیعي افتخار مي کردند که 
براي اندک زماني شاگرد امام صادق علیه السالم بودند و جایگاه وي را تحسین مي کردند.  
ــت بیان کند، مگر این  ــته نمي تواند دانش و جایگاه علمي امام را آن گونه که هس این نوش
که گزیده هایي را از میان جلسات و مناظراتي که دانشمندان آن را ثبت کرده اند و پیشوایان 
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حدیث و راویان، آن را ذکر نموده اند متذکر شود. 
شیخ مفید )رحمةاهلل( مي گوید: 

ــالم، از میان برادرانش، جانشین  ــین علیه الس »امام صادق، جعفربن محمدبن علي بن حس
پدرش، محمد بن علي علیه السالم و امام بعد از او شد و از لحاظ فضیلت بر همه ي آن ها 
برتري داشت و هوشیارتر و بلند مرتبه تر بود و در میان عام و خاص مورد احترام بود. )1( 
 استاد محمد فرید وجدي صاحب دائرةالمعارف قرن بیستم درباره ي امام مسلمانان جعفر 

بن صادق علیه السالم چنین مي گوید:  
ــین بن علي بن  »ابوعبداهلل جعفر بن محمد صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حس
ــد، از سادات اهل بیت پیامبر  ابي طالب یکي از امامان دوازده  گانه در مذهب امامیه مي باش
و فاضل ترین مردم بود و به دلیل راستي در گفتار، صادق لقب گرفت، و داراي مقاالتي در 

ترکیبات شیمي بود.«)2( 
ــالم  ــتاني در کتاب خود به نام »ملل و نحل« درباره ي امام صادق علیه الس ــح شهرس ابوالفت
مي نویسد: او صاحب علم باالیي در حکمت و داراي زهد بسیار در دنیا و تقوا و پرهیزکاري 

از شهوات بود و نیز گفته است:  
»در مدینه اقامت کرد و به شیعیاني که به سوي وي مي رفتند منفعت ها رساند و دوست داران 
ــپس به عراق رفت و در آن جا تا زماني که مورد  ــاخت. س ــرار علوم آگاه س خود را از اس
ــیدند که رهبر جنبش ضد  ــرض حکومت قرار نگرفته بود، باقي ماند زیرا آن ها مي ترس تع
ــي به نزاع نپرداخت. گفته شده که چنان غرق در  ــود. اما بر سر خالفت با کس حکومت ش
دریاي بي کران علوم مي شد که مایل به خروج از آن نبود و چنان براي کشف حقیقت باال 

مي رفت که از پایین آمدن واهمه نداشت.« )3(
امین عاملي از حسن بن زیاد نقل کرده است که گفته:  

»شنیدم ابوحنیفه از مواهب او سخن مي گفت و وقتي مورد سؤال قرار گرفت که چه کسي 
ــده است که گفته: در گفتار  ــت، گفت: جعفر بن محمد«. از ابن ابي لیلي نقل ش را دیده اس
ــته ام از کسي تبعیت  ــائل مختلف داش خود که تاکنون گفته ام و از قضاوتي که در مورد مس

نکردم، مگر یک نفر و او جعفر بن محمد است.« )4( 
ــالم چنین  ــواي مذهب مالکي درباره ي جعفر بن محمد صادق علیه الس مالک بن انس پیش
ــم بود، اما زماني که نام پیامبر  ــوخي و تبس مي گوید:  »در نظر من جعفر بن محمد اهل ش
ــت و زمان زیادي را در  ــي اهلل علیه و آله را مي بردند، چهره اش رو به زردي مي گذاش صل
ــه حالت بود. یا در حال نماز خواندن، یا  ــوده ام و هر وقت او را مي دیدم در س ــار وي ب کن
ــول خدا جز به طهارت سخن  ــتادن و یا در حال قرآن خواندن.  درباره ي رس در حال ایس
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نمي گفت و به چیزي که به او مربوط نبود، وارد نمي شد...«)5( 
پیشواي خراسان در وصف امام جعفر صادق علیه السالم چنین سروده است: 

»تو اي جعفر، فراتر از هر نوع ستایش هستي و ستایش در نزد تو خسته  کننده است. همه ي 
ــتند و تو براي آن ها آسمان هستي. ستایش کسي که  ــراف بر روي زمین هس بزرگان و اش

پیامبران او را زاده اند از مرز خود فراتر رفته است«. 
ــوان »امام صادق  ــاب خود تحت عن ــر در مقدمه ي کت ــیخ االزه ــتاد محمد ابوزهره ش اس
ــتقامت او  ــد: »اما بعد« ما به یاري خداوند و اس ــاره ي وي چنین مي گوی ــالم« درب علیه الس
ــالم چیزي بنویسیم و درباره ي هفت  تصمیم گرفتیم که درباره ي امام جعفر صادق علیه الس

تن از امامان نوشتیم.  
ــت که او با بقیه فرق مي کند و از آن ها  ــته ي ما را به عقب انداخت، این نیس آن چه که نوش
ــر برتري دارد. ابوحنیفه درباره ي وي  ــت، بلکه دانش وي بر هر هفت نفر دیگ پایین تر اس
روایت کرده است که او را دانشمندترین مردم در میان انسان هاي مختلف دیده است. وي 
بهتر از همه ي فقیهان، به علوم اشراف داشت و بر ابوحنیفه و مالک درجه ي استادي داشت.  
ــي از نظر دانش بر وي برتري نداشت  امام هیچ کمبود و نقصي را نادیده نمي گرفت و کس
ــت. آقاي مردم مدینه در عصر  ــالم بر همه برتري داش و این نواده ي زین العابدین علیه الس
ــت. مهتاب بن زهري و  ــرف، دین و علم بر آن ها برتري داش و زمان خود بود و از نظر ش

بسیاري از تابعین شاگردان وي بودند.  
ــکاف قرار مي داد تا به هسته ي آن  برسد(  ــي که علوم را مورد ش او فرزند محمد باقر )کس
بود؛ او کسي است که خداوند خصوصیات خوب ذاتي و محیطي )شرافت نسب و قرابت 
ــالله ي محمدي( را در او جمع کرده است.  بدین صورت شهرت وي به  ــمي ها و س هاش
لحاظ نسبت با پیامبر صلي اهلل علیه و آله مقام امامت مسلمانان و استادي فقیهان و محدثان، 

جعفر بن صادق علیه السالم، طول و ِعرض یافت. )6(
ــی از عالمان لبنان، مترجم حمید رضا کفاش، زندگانی حضرت امام جعفر صادق،  1-جمع

عابد،پاییز1383
2-محمد فرید وجدی،دایره المعارف قرن بیستم،جلد3،ص 109

3-همان 
4-همان
5-همان

ــام جعفر صادق،  ــی حضرت ام ــا کفاش،زندگان ــم حمید رض ــان لبنان،مترج 6- از عالم
عابد،پاییز1383
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انس با شاگردان
ــاگردان و یاران خود را دوست می داشت و به هنگام دیدارشان شادی و  امام صادق)ع(ش

خوشحالی می کرد و بارها این سرور و شادمانی از ان حضرت دیده شد.
این ها نمونه هایی از ان است:

ــت مردم مدینه و تنهایی  ــنیدم که می فرمود من از دس ــه می گوید:از امام صادق ش عنبس
خودم به خدا شکایت می کنم تا این که شما بر ما وارد شوید و شما را ببینم و از دیدنتان 

خوشحال شوم.)1(
روزی ان حضرت شخصی را دنبال ابوحمزه فرستاد و او را طلبید چون وارد شد فرمود:ای 
ــود امام  ــت گفته ش ــود.)2( ممکن اس ــی که تو را می بینم قلبم ارام می ش ــزه وقت ابوحم

صادق)ع(با یاران و شاگردانی که در کوفه داشته بسیار مانوس بوده است .
یاران و شاگردان ان حضرت در کوفه معرفت بسیار باالیی نسبت به امام داشته اند و بدین 
جهت امام نیز متقابال از حضور ان ها شاد می گشته و اگر روزی یکی از انها را نمی دیده 
است وی را مورد تفقد قرار می داده است و نسبت به برخی افراد همانند ابوحمزه تقاضا 

می کنند تا به حضورشان شرفیاب شود.
در پاسخ می گوییم اگرچه ممکن است واقعیت همین امر باشد اما تکرار این ماجرا نسبت 
ــن احتمال را که احترام ان حضرت مخصوص  ــاگردان امام ای به برخی دیگر از یاران و ش
یاران و شاگردان ان در کوفه باشد کم رنگ می کند به همین دلیل است که می بینیم روزی 
ــه نگاه امام صادق )ع(به عقبته بن خالد که به همراه معلی بن خنیس و عثمان بن مروان  ک
ــوش امدید خوش امدید چهره هایی  ــده بود افتاد حضرت فرمود: خ به حضرتش وارد ش
است که ما را دوست می دارند و ما انها را دوست می داریم سپس فرمود:خداوند شما را 

در دنیا و اخرت همراه ما قرار دهد.)3(
1-  شیخ عباس قمی، سفینه البحار ،ج 2 ، تهران،کتابخانه ی سنائی ،ص 21

2- محمد علی عالمی دامغانی ، شاگردان مکتب ائمه، ص100
ــی، محمد رضا مامقانی،ج 2 ،قم،  ــی ، تنقیح المقال ، محی الدین مامقان ــد اهلل مامقان 3- عب

موسسه ال البیت )ع(الحیاء التراث ،ص 247
تقدیراز تالش های علمی

بسیاری از شاگردان امام صادق)ع( در حفظ اثار اهل بیت تالشهای فراوانی کردند و تقریبا 
ــر زمینه های اعتقادی و اخالقی و غیر ان از حضرتش حدیث  ــام ابواب فقهی ودیگ در تم

و روایت نقل کرده اند.
ــلم و بریدبن یزید از همان چهره های محترم  ــن اعین و ابو بصیر و محمد بن مس زراره ب
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ــاگردان مکتب ان حضرت)ع( هستند بدین جهت امام این تالشهای صادقانه را مورد  و ش
تقدیر قرار داده  و درباره ی  زراره فرموده است:خدای رحمت کند زراره بن اعین را اگر 

زراره نبود اثار نبوت و احادیث پدرم از بین رفت.)1(
ــه و لیث بختری فرمود:اینان از نجبا  ــلم و برید بن معاوی همچنین درباره ی محمد بن مس
هستند و از امضای الهی در حالل و حرام خدا می باشند اگر ایشان نبودند اثار نبوت منقطع 

می شد و از بین می رفت.)2(
نیز به سلیمان بن خالد فرمود:هیچ کس احادیث پدرم را زنده نکرد مگر زراره و ابوبصیر و 
ــلم بن برین بن معاویه عجلی...... اینان حافظان دین و امضای  لیث مرادی و محمد بن مس

پدر بر حالل و حرام خدا هستند.)3(
1-  محمد بن محمد مفید،اختصاص المفید ، بیروت،دارالمفید،ص 61

ــی، محمد رضا مامقانی،ج 1 ،قم،  ــی ، تنقیح المقال ، محی الدین مامقان ــد اهلل مامقان 2- عب
موسسه ال البیت )ع(الحیاء التراث ،ص165

3- همان، 165
اصحاب امام صادق

حرف )الف( 
ــن تغلب بن رباح بکري کوفي  - ابراهیم  ــان عبداهلل ابي عیاش، فیروز بصري  - ابان ب - اب

بن ابي البالد - ابراهیم بن نعیم عبدي معروف به ابي الصباح کناني  - ابن ابي لیلي قاضي 
ــطامي  - اسحاق بن عمار بن حیان  - ابوبصیر- ابوحمزه ثمالي - ابوالخطاب  - ابویزید بس

صیرفي کوفي 
حرف )ب ( 

- بشار مکاري  - بشر بن طرخان نخاس  - بشر نبال  - بکیر بن اعین بن سنسن شیباني 
حرف )ج(  

- جابر بن حیان  - جعفر بن عفان طائي  - جمیل بن دراج 
حرف )ح ( 

ــتاني ــه  - حریز بن عبداهلل ازدي کوفي سجس ــري  - حبابه و البی ــارث بن مغیره نص  - ح
- حسان بن مهران  - حسن بن زرارة بن اعین شیباني  - حسن بن زیاد عطار کوفي  - حکم 
بن عیص - حماد بن عیسي، ابومحمد جهني بصري  - حماد سمندري  - حمران بن اعین 

شیباني  - حمزة بن محمد طیار - حنان بن سدیر صیرفي  - حیان سراج 
- حرف )خ(  

- خالد بجلي  - خالد بن نجیح کوفي 
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- حرف )د( 
ــت بن  ــي کوفي  - داود بن فرقد کوفي  - داود بن کثیر رقي کوفي  - درس ــن زرب - داود ب

ابي منصور واسطي 
حرف )ذ( 

- ذریح محاربي 
 حرف )ر( 

ــعید کوفي  - رزام  - ربعي بن عبداهلل بن جارود، ابونعیم بصري  - ربیع بن ابي مدرک ابوس
بن مسلم، مولي خالد بن عبداهلل قسري  - رفید مولي ابن هبیره

 حرف )ز( 
ــعري  ــعد اش ــیباني کوفي  - زکریا بن ادم بن عبداهلل بن س ــن ش - زرارة بن اعین بن سنس
ــذاء( - زیاد بن منذر ابوجارود همداني  - زید  ــي کوفي، )ابوعبیده ح قمي  - زیاد بن عیس

بن یونس، ابواسامه، )شحام(
 حرف )س ( 

- سالم بن مکرم بن عبداهلل، ابوخدیجه  - سدیر بن حکیم صیرفي کوفي  - سعیده  - سفیان 
ــلیمان بن خالد ابوربیع هاللي کوفي  - سلیمان بن مهران  بن مصعب عبدي، ابومحمد - س

کوفي، ابومحمد، )اعمش(
حرف )ش ( 

-  شعیب بن یعقوب عقرقوفي  - شهاب بن عبدربه 
حرف )ص(  

-  صفوان بن مهران اسدي کوفي جمال 
حرف )ع(  

ــن حجاج بجلي کوفي،  ــي کلبي بصري  - عبدالرحمن ب ــاد بن صهیب، ابوبکر تمیم - عب
ــنان، ابن طریف  - عبداهلل بن  ابوعبداهلل  - عبداهلل بن ابي یعفور عبدي کوفي  - عبداهلل بن س
ــدي شاعر - عبداهلل نجاشي، ابوبجیر - عبدالملک بن اعین، ابوضریس  - عبیداهلل  غالب اس
بن علي بن ابي شعبه حلبي  - عالء بن رزین ثقفي  - علباء بن دراع اسدي  - علي بن رئاب 
ــعد اشرعي  ــدي  - عمران بن عبداهلل بن س کوفي  - عمرو بن حریث، ابواحمد صیرفي اس

قمي - عنوان بصري 
حرف )ف ( 

- فیض بن مختار جعفي کوفي 
حرف )م(  
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ــلم بن رباح ثقفي،  - محمد بن علي بن نعمان صیرفي کوفي )مؤمن طاق( - محمد بن مس
ابوجعفر طحان  - مسمع بن عبدالملک کردین، ابوسیار - مصادف، مولي ابي عبداهلل - معاذ 
ــن خربوذ مکي  - معلي بن  ــائي کوفي  - معاویة بن وهب بجلي  - معروف ب ــن کثیر کس ب
ــل بن عمر، ابوعبداهلل، جعفي کوفي  - مفضل بن قیس بن رمانه  ــس بزاز کوفي  - مفض خنی
ــي بن اشیم  - میسر بن  ــعریین - منصور بن حازم، ابوایوب، بجلي کوفي  - موس مولي االش

عبدالعزیز کوفي
حرف )ن ( 

- نصر بن قابوس لخمي کوفي 
حرف )ه ( 

ــالم جوالیقي جعفي عالف  - هشام بن محمد بن سائب  ــام بن س ــام بن حکم  - هش - هش
کلبي، ابومنذر

حرف )ي ( 
- یحیي بن سابور القائد - یونس بن عبدالرحمن، مولي علي بن یقطین، ابومحمد - یونس 

بن عمار بن فیض صیرفي کوفي  - یونس بن یعقوب بن قیس بجلي کوفي1

ابوبصیر 
لیث بن بختري مرادي کوفي، مکني به ابوبصیر و ابومحمد، از شمار نیکان و پاکاني  است 
ــان را به بهشت بشارت داده، و او را از  که حضرت جعفر بن محمد صلوات اهلل علیه، ایش

اصحاب اجماع شمرده اند. 
ــادق )ع( نقل کرده که  ــت از حضرت ص ــن دراج که خود از اصحاب اجماع اس ــل ب جمی
فرمود: »بشر المخبتین بالجنه: برید بن معاویه العجلي و ابوبصیر لیث بن البختري المرادي 
ــاء اهلل علي حالله و حرامه لوال هؤالء انقطعت  ــلم وزراره، اربعة نجباء امن و محمد بن مس
آثار النبوة و اندرست«. بشارت بده مخبتین )1(  را به بهشت: برید بن معاویه و ابوبصیر و 
محمد بن مسلم و زراره که این چهار تن از نجباء و امناء خدایند بر حالل و حرامش اگر 
ــد و کهنه مي گشت. )2(از حضرت صادق )ع(  این چهار نفر نبودند، آثار نبوت قطع مي ش
ــي مانند زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم و برید بن معاویه  ــده که فرمود: کس روایت ش
ــتنباط  ــي، نام ما و احادیث پدرم را زنده نکرده و اگر این جماعت نبودند، احدي اس عجل
این امر را نمي کرد. این گروه نگهداران دین و امناء پدرم بر حالل و حرام خدا مي باشند و 
ــان سبقت جویندگان به سوي ما در دنیا و آخرت مي باشند. نیز از آن حضرت روایت  ایش

1-علی محدث زاده،اصحاب امام صادق،کتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع تهران،چاپ اول،1373،ص 507-22 
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شده که فرمود: میخ هاي زمین و اعالم دین چهار تن هستند: محمد بن مسلم و ابوبصیر و 
برید بن معاویه و زرارة بن اعین. 

ــیخ کشي )ره( از امام هفتم )ع( در حدیث حواریین نقل کرده که فرمود: در روز قیامت  ش
ــریک  منادي ندا مي کند کجایند حواریون امام باقر )ع( و امام صادق )ع( پس عبداهلل بن ش

عامري و ابوبصیر لیث بن بختري بر مي خیزند. )3(
ــلم و برید از  ــده که فرمود: زراره و ابوبصیر و محمد بن مس از امام صادق )ع( روایت ش
ــابقون اولئک المقربون«. )4( از  ــتند که خدا درباره آنان فرمود: »السابقون الس ــاني هس کس
ــیدند:  ــده که گفت: روزي به خدمت امام صادق )ع( رفتم، از یمن پرس ابوبصیر روایت ش
ــده بودي؟ گفتم: بلي و او در آن حال مرا خبر  ــدي، حاضر ش وقت مرگ علباء بن دراع اس
داد که شما براي او ضامن بهشت شده بودي، و از من استدعا کرد که این مطلب را به شما 

یادآور شوم. حضرت فرمود: راست گفته است. پس من به گریه افتادم و گفتم 
1-فروتنان ،که تفسیر ان در سوره حج ایه 35 امده است.

2- محمد بن عمر کشی،رجال کشی ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363 ،ص152
3- محمد بن عمر کشی ،اختیار معرفه الرجال، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363 ،ص170

ــوره واقعه ایات10-11()تنقیح  ــی گیرندگان به ایمان و خوبی مقربان درگاهند)س 4-پیش
المقال ،ج2،ردیف9998(

ــده ام، مگر من پیري  ــت که قابل این عنایت نش که جان من فداي تو باد، تقصیر من چیس
ــتم؟ حضرت به من عنایتي نمود و  ــما نیس ــالخورده نابینا و منقطع به درگاه دین پناه ش س
ــدم. عرض کردم: مي خواهم پدران بزرگوار خود را  ــت ش فرمود: براي تو نیز ضامن بهش
ــازي و یکي را بعد از دیگري نام برم. آن حضرت فرمود که ضامن گردانیدم  ضامن آن س
آنان را. باز گفتم: مي خواهم جد عالي مقدار خود را نیز ضامن سازي. حضرت لحظه اي سر 

مبارک را به زیر افکند، آن گاه فرمود: خدا را هم ضامن نمودم. )1(
ــنیدم که ابوبصیر از امام صادق  ــماعیل بن محمد خزاعي گوید: من مي ش ــده که اس نقل ش
ــید: آیا شما فکر مي کنید که من حضرت قائم )ع( را درک مي کنم؟ فرمود: اي  )ع( مي پرس
ابابصیر! مگر نه این است که تو امامت را مي شناسي؟ عرض کرد: چرا به خدا، شمایید امام 
ــت حضرت را گرفت - حضرت فرمود: اي ابابصیر! به خدا، از اینکه در سایه  من - و دس
ــیرت تکیه نکرده اي، باک نداشته باش )یعني تو به آن  خیمه قائم صلوات اهلل علیه به شمش

پایه رسیده اي و پاداش برابر داري(.)2(
بر کنار از معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین، دیگران حتي اصحاب بزرگ و عالي مقام 
پیامبر و ائمه مصون از لغزش و خطا نبوده و گاهي اشتباهي از روي غفلت از آنان سر زده 
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است که با تذکر، مجددا راه اصالح را پیموده اند. 
ــوخي  ــر ش ــد: در کوفه به زني قرآن تعلیم مي دادم، روزي به او کالمي از س ــر گوی ابوبصی
گفتم. همین که به محضر حضرت باقر )ع( شرفیاب شدم، حضرت سرزنشم داد و فرمود: 
ــود، خداوند به او نظر لطف نمي کند، به آن زن چه  ــر کس در خلوت مرتکب گناهي ش ه
ــردم. امام فرمود: دیگر چنین  ــانیدم و توبه ک ــي؟ من از کثرت خجلت صورتم را پوش گفت

کاري مکن. )3(
1- محمد بن عمر کشی ،اختیار المعرفه الرجال، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363 ،ص171
2- محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی ،اصول کافی ،ج1،موسسه مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی ،تهران،1366،ص303
3-رجال کشی ،ص154،خرائج،ج2،فصل اعالم امام باقر)ع(،ح5،ص594

جابر بن حیان  
کنیه اش ابوعبداهلل و یا ابوموسي  ، معروف به صوفي ، شیمي دان بزرگ اسالمي است که 
در اصل خراساني، لیکن محل تولدش تحقیقا معلوم نشده، ولي تمام مورخین معتبر تقریبا 
ــان، در شمال شرقي ایران، یا در حران عراق متولد شده.  متفق اند که او یا در طوس خراس
بعضي از مستشرقین که به شرح حال او پرداخته اند، احتمال مي دهند، طوس مسقط الراس 
ــهر کوفه گذرانیده  ــمتي از زندگي خویش را در ش ــد. تمام ثقات متفق اند که او قس او باش
ــت بوده.وستنفلد   مستشرق، یا دیگري وي را از  ــید دوس و با برامکه و وزراء هارون الرش
صائبي هاي حران مي داند. در بلو  یکي دیگر از مستشرقین، در کتاب »کتابخانه شرقي«، نیز 
ــرح زندگاني جابر  همین عقیده را دارد. غریب ترین مطلبي که از اقوال اروپاییاني که به ش
ــت مي آید، منسوب داشتن او به اشبیلیه اندلس است. آنان فقط این یک  پرداخته اند به  دس
اشتباه را ننموده اند؛ بلکه گاهي از او به عنوان مشهورترین امراء و فالسفه عرب و در جاي 
ــاه  ــاه عرب و یا پادش دیگر یک نفر عرب، بدون هیچ صفت دیگر، و در جاي دیگر پادش
عجم و حتي پادشاه هند، نام برده اند. این اختالف حکایت مي کند که اروپاییان، تا چندي 
قبل، شخصیت جابر را تحقیق نکرده بودند و تمام معلومات آنان راجع به وي، منحصر به 
این بوده که او شرقي، و غالبا عقیده داشته اند که او عرب بوده است؛ در صورتي که جابر 

ایراني است و فقط به مکتب شیمي عرب انتساب دارد. 
ــاني و در طوس داروخانه داشته، و طرف اعتماد همگان بود،  حیان، پدر جابر، اصال خراس
و پیوسته به کار داروگري سرگرم، اما در عین حال مرد سیاست هم بوده چون با ابومسلم 
خراساني، همکاري محرمانه داشته است. عمال بني امیه وي را مي شناختند و مي دانستند که 
او عقیده شیعي دارد، و از پیروان خاندان نبوت است؛ ولي تحت تعقیب قرار نگرفته، فقط 
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وقتي روابط محرمانه او را با ابومسلم، دریافتند غافلگیرش نموده و به قتلش رسانیدند. 
حیان در خراسان کشته شد و پسرش جابر که بسیار جوان بود، با سپاهیان شیعه از خراسان 
به کوفه آمد، و از آن جا به مدینه طیبه به خدمت حضرت باقر علیه السالم شرفیاب شد. اما 
ــید که امام پنجم )ع( از این جهان به ملکوت اعلي رحلت  ــرفیابي چندان طول نکش این ش

فرمود و مسند امامت را به پسرش حضرت صادق علیه السالم سپرد. 
جابر بن حیان در ردیف شاگردان امام صاق )ع( قرار گرفت، و بنا بر سوابق شیعه زادگي و 
ارادت موروثي خانوادگي لطف و محبت امام را بیش از دیگران به خود معطوف ساخت، 
تا آن جا که مانند یک خانه زاد، در خانه حضرت صادق )ع( به سر مي برد. جابر بن حیان 
ــیمي    ــت که علم ش ــت. او علوم پنهاني را از امام صادق )ع( فرا گرفت، ولي بعید نیس اس
ــت که دائرة المعارف بریتانیا این نظریه را بر  ــن نیس ــد. روش را از آن محضر نیاموخته باش
اساس چه مدرکي بیان کرده، در حالي که خود جابر اعتراف مي کند که هر چه فراگرفته از 
حضرت صادق علیه السالم است و جز او استادي نداشته است.. در کتاب »دائرة المعارف 
دانش بشر« آمده است که ابوموسي جابر بن حیان بن عبداهلل کوفي، فیلسوف و شیمي دان 

معروف، معروف، متولد کوفه بوده، ولیکن اصال از خراسان است. 
ــد. تصنیفات جابر را تا  ــت ش ــه درآمیخت و با جعفر بن یحیي برمکي دوس ــا برامک وي ب
ــت. از تألیفات او اسرار الکیمیا و  ــتر آن ها از دست رفته اس پانصد جلد گفته اند، ولي بیش
تصحیحات کتب افالطون و الخواص و صندوق الحکمه است. جابر در کشورهاي اروپایي 
به واسطه ي کتبي که در آغاز رنسانس ترجمه شد، شهرت فراوان دارد، وي کسي است که 
الکل را کشف کرد و آن را »زیت الزاج« نامید. کتب جابر مقداري از ترکیبات شیمیایي را 
در بردارد که قبل از وي مجهول بوده است؛ و جابر نخستین کسي است که عمل شیمیایي 
ــرح داده است. جابر در طوس  ــته و ش ــایر خواص فیزیکي را نوش »تقطیر« و »تبلور« و س
ــاگرد حضرت امام  ــته هایش چنین تصریح کرده که در این علوم ش ــت. او در نوش درگذش
جعفر صادق )ع( بوده است، و در همه جا امام را به عنوان »)قال( سیدي جعفر الصادق«، 

و امثال این عبارات و با تجلیل فراوان نام برده است. 
جابر در عداد شاگردان مکتب امام صادق علیه السالم یاد مي گردد، و او خود در پاره اي از 
آثارش، بدین نکته تذکر مي دهد که اطالعات مبسوط علمي خویش را از محضر آن معلم 

کبیر فراگرفته است. 
دکتر زکي نجیب محمود مي گوید: حقیقت مطلب آن است که جابر، هم شیعه هم فیلسوف 
و هم شیمي دان بوده است. او در سیاست، شیعه، در بحث و استدالل، فیلسوف، و در علم 

و دانش، شیمي دان بود. 
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ــیدي« )سرورم( به  ــته هاي جابر فراوان آمده و با عنوان »س درباره ي نام »جعفر« که در نوش
او اشاره شده است، گروهي ادعا کرده اند که منظور او همان جعفر بن یحیي برمکي است. 
ــت تر به  ــد. گفته دوم درس ــیعیان، منظورش امام جعفر صادق )ع( مي باش اما، به اعتقاد ش
ــد، زیرا جابر شیعه بوده است، و هیچ استبعادي ندارد که به سیادت و سروري  نظر مي رس
ــیعه  اعتراف کند. به عالوه، بسیاري از منابع تاریخي نیز این شخص را، بي هیچ  یک امام ش
ــف الظنون،  ــته اند. مثال، حاجي خلیفه، در کتاب کش تردیدي، امام جعفر صادق )ع( دانس
ــاگرد امام جعفر صادق )ع(« ذکر مي کند و جابر، خود،  همه جا، نام جابر را با عبارت »ش
در مقدمه کتاب »الحاصل« مي گوید:... این کتاب را الحاصل نامیدم زیرا، سرورم جعفر بن 
ــود این همه کتاب )کتاب هاي  ــد، صلوات اهلل علیه، روزي به من فرمود: حاصل و س محم
نوشته شده به وسیله جابر( چیست؟... لذا، من این کتاب را نوشتم و سرورم آن را الحاصل 
ــت نمي توانسته نسبت به شخصي  ــت که این همه احترام و بزرگداش نامید... پر واضح اس
ــتگاه هارون الرشید مقام و موقعیتي ممتاز  ــده باشد؛ زیرا جابر خود در دس برمکي ابراز ش
ــتي جز از  ــت و از این جهت همپایه برمکیان بود. بنابراین، چنین احترام و بزرگداش داش
جانب یک نفر شیعه نسبت به امام خود نمي تواند باشد. جابر بن حیان از آن عده انگشت 
ــمار تاریخ است که در نبوغ و عبقریت ممتاز و سرشناس بوده است. تاریخ بشریت، در  ش
ــیاري، سخن مي گوید، ولي از میان این گروه عظیم  ــان هاي بس طول اعصار و قرون از انس
ــرد، و یکي از آن اعجوبه هاي دوران،  ــاز، عده معدودي را به عنوان »اعجوبه« نام مي ب ممت

همان جابر بن حیان است. 
ــاگردان معروف امام صادق علیه السالم  جرجي زیدان در مجله الهالل مي گوید: جابر از ش
بوده است. این نابغه بزرگ از کبار علماي شیعه از و نوادر زمان حضرت صادق )ع( است 
و شهرت بسیاري دارد. جزء مفاخر علمي آن دوره بوده، و اهمیت او بیشتر به تجربه او در 
ــهرت با ترجمه پاره اي از آثار او به زبان هاي خارجي از  ــیمي تکیه دارد، و این ش دانش ش

محدوده جهان عرب و دنیاي اسالم، فراتر رفته و به مغرب زمین نیز کشیده شد. 
ــد: در میان یونانیان یک نفر هم پیدا نشد که در  و همچنین در کتاب تاریخ هیئت مي نویس
ــالم صدها از این قبیل اشخاص یافت  ــود، ولي در اس ــیمي از طریق تجربه وارد ش علم ش

شده اند. 
ــم »جبر« )Geber(، معروف به کتابي  ــت: جابر میان فرنگیها به اس آقاي دهخدا آورده اس
ــیار دارد که به نام  ــد. جابر در التیني مؤلفات بس ــهور مي باش )التیني کتاب الخالص( مش

»جبیر« منسوب شده است. 
ــم   ــده که بعضي از مؤلفین اخیر گفته اند که این دو اس اختالف میان جابر و جبیر باعث ش
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متعلق به دو نفر است؛ ولي پروفسور هلمیارد  ، ثابت نموده که جابر بن حیان همان است 
ــام کتبي که در التیني به نام دومي  ــد و تم ــه در میان فرنگیها به نام جبیر معروف مي باش ک
منسوب است، ترجمه یا اقتباساتي از مؤلفات دانشمندي )جابر( است که اصال ایراني بوده 

و به عرب نسبت دارد. 
ــار خلیفه وقت، هارون  ــیحي )قرن دوم هجري( جابر بن حیان در درب ــتم مس در قرن هش
ــته و از شرح حالش معلوم  ــته و با برامکه روابط صمیمانه داش ــید، در بغداد مي زیس الرش
ــت. چه برامکه به علم  ــود که عالقه وي به آنان، بیش از عالقه او به خلیفه بوده اس مي ش
ــت و تحقیق، تحصیل مي کردند. جابر  ــیمي اهمیت فراوان مي دادند، و این علم را با دق ش
در کتاب »خواص« خود بسیاري از محاوراتي که میان او و برامکه در شرح و تفصیل این 
علم به عمل آمده، ذکر کرده و »قفطي« در شرح حال جابر، در »تاریخ الحکماء« گوید: او 
ــیمي سرآمد گردید. و ظاهرا از علم  ــته هاي علوم عصر خود، خصوصا علم ش در تمام رش
ــیمي در اعمال طبي به  ــته، چون در زمان او علم ش طب و طریق معالجات هم بهره اي داش

کار مي رفته است. 
ــي بوده، و از حکماي سده  ــد: جابر بن حیان مکني به ابوموس در »مطارح االنظار« مي نویس
دوم هجري، و از شاگردان امام به حق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السالم 
ــائل و مخترعات او را نام برده است. پروفسور برتلو   شیمي دان  ــد؛ و در کتاب رس مي باش
ــوي، و صاحب کتاب تاریخ شیمي در قرون وسطي، اسم جابر را نسبت به  معروف فرانس
تاریخ شیمي، مثل اسم ارسطو نسبت به تاریخ منطق مي داند. گویا جابر نزد برتلو، نخستین 
ــخصي باشد که براي علم شیمي قواعدي علمي، وضع کرده است که همواره در تاریخ  ش

دنیا با نام او مقرون است. 
ــت،  ــت گفته: ابوعبداهلل جابر بن حیان کوفي که معروف به صوفي اس ابن ندیم در الفهرس
ــان و یکي از  ــیعه معتقدند که او از بزرگان ایش ــاره ي وي اختالف کرده اند. ش ــردم درب م
ــالم، و از اهل کوفه مي دانند؛ و  ــت، و وي را از اصحاب حضرت صادق علیه الس ابواب اس
ــته اي از فالسفه او را از خود دانسته اند، و در منطق و فلسفه مصنفاتي دارد؛ و زرگران  دس
ــازان مي گویند که ریاست آنان در آن عصر به وي منتهي شده، و کار وي پوشیده  و نقره س
ــته و از خوف سلطان در جایي مستقر نمي شد. و نیز گفته اند که  ــهرها  مي گش بوده و در ش
جابر در زمره برامکه بود و با جعفر بن یحیي برمکي مربوط بوده، و کساني که این عقیده 
ــیعه  ــت؛ و ش ــیدي جعفر«، جعفر برمکي اس ارا دارند، مي گویند که مقصودش از کلمه »س
ــت. و یکي از ثقات اهل صنعت،  ــالم اس مي گویند که مقصودش حضرت صادق علیه الس
ــام در درب معروف به درب »الذهب«  ــارع باب الش براي من حکایت کرد که جابر در ش
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ــر در کوفه بوده و در آن جا، به  ــتر اوقات جاب ــزول کرده بود. و همین مرد گفت که بیش ن
ــغول کیمیاگري بود؛ و همین شخص نقل کرد: خانه اي که در آن،  ــبت پاکي هوا، مش مناس
ــه جابر بن حیان بوده  ــت، یافتند، خان ــت رطل وزن داش هاون طالیي که در حدود دویس
ــت. و در آن خانه جز همان هاون طالیي چیز دیگري یافت نشد. و این واقعه در زمان  اس
ــي که آن را تحویل  ــد. و ابوسبکتکین دستار گفت: کس ــر معزالدوله واقع ش عزالدوله پس

گرفت، من بودم.)1(
1-علی محدث زاده ، اصحاب امام صادق،تهران، کتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع 

تهران،1373،ص108
حمزة بن محمد طیار 

ــت. )1( ــت. او از معاریف اصحاب امام باقر )ع( و امام صادق )ع( اس کنیه او ابوعماره اس
امام پنجم حضرت باقر )ع( به وجود او مباهات و افتخار مي کرد. 

ــنیدن  ــام بن حکم، روایت کرده که حضرت صادق )ع(، بعد از ش ــي، از هش ابوعمرو کش
ــتاد، و در حقش دعا کرد؛ و فرمود: »رحمه اهلل و  خبر مگر حمزه طیار، بر او رحمت فرس
ــدید الخصومة عنا اهل البیت« - خدا او را رحمت کند، و  ــرورا فقد کان ش لقیه نضرة و س
خوشي و شادماني نصیبش فرماید، به راستي او مدافع سرسختي براي ما اهل بیت بود )2(
از حمزه طیار منقول است که گفت: خدمت حضرت صادق )ع( عرضه داشتم که شنیده ام: 
مناظره اصحابت را با دیگران خوش نمي داري؟ حضرت فرمود: اما مناظره )امثال( تو را با 

دشمنان دوست دارم؛ زیرا که اگر در دامي واقع شوي، مي تواني پرواز نمایي. )3(
از این اجازه مخصوص امام صادق )ع( به او در مناظره با مخالفان، مراتب فضل و حذاقت 

حمزه طیار، در امور دیني معلوم مي گردد. 
از حمزة بن طیار روایت شده که گفت: هنگامي که امام صادق )ع( دست مرا گرفت، پس 
ائمه )ع( را یک یک شمرد، و حساب مي کرد به دست خود، تا رسید به حضرت باقر )ع(، 
دیگر چیزي نشمرد؛ گفتم: خدا مرا فداي تو کند، هرگاه بشکافي اناري را و بفرمایي پاره اي 
از آن حالل و پاره دیگر حرام است، من شهادت خواهم داد که آن چه حرام کردي حرام، 

و آن چه حالل کردي حالل است. )4(
ــکار مي گردد. در  ــخن، میزان اخالص و پایه اعتقاد او به امام و حجت خدا، آش از این س
کافي، از حمزة بن طیار، روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق )ع( فرمود: اگر در روي 

زمین جز دو نفر باقي نمانند، یکي از آن دو بر دیگري امام و حجت است. )5(
ــالمی التابعه لجماعه  ــی، قم،موسسه النشر االس ــن طوسی،رجال الطوس 1-محمد بن حس

المدرسین بقم ،1373،ص117،177
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2- محمد بن عمر کشی،رجال کشی ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363، ص298
3- محمد بن عمر کشی ،اختیار معرفه الرجال، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363، ص349

4- محمد بن عمر کشی،رجال کشی ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363ص298
5- محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی ،اصول کافی ،ج1،موسسه مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی ،تهران،1366ج1،ص137
زرارة بن اعین بن سنسن شیباني کوفي  

ــاب اجماع و  ــت. او از اصح ــن و ابوعلي اس ــي اش عبد ربه و کنیه اش ابوالحس ــام اصل ن
ــده، )1( و یکي از  ــمرده ش ــاء و اجالي محدثین و متکلمین امامیه ش ــن فقه از بزرگ تری
ــداهلل امام صادق و حضرت  ــرت ابوجعفر محمد باقر و ابوعب ــته ترین اصحاب حض برجس

ابوالحسن موسي کاظم صلوات اهلل علیهم اجمعین بوده است. )2(
جاللت شأن و عظمت قدرش زیاده از آن است که ذکر شود. در او جمیع خصال نیکو: از 
علم و فضل و فقاهت و دیانت و وثاقت جمع شده بود. به عالوه او مردي ادیب و شاعر 

و متکم و قاري، و در زهد و پارسایي کم نظیر بود. 
ــیخ من اصحابنا في زمانه و  ــه حلي، در خالصه، درباره زراره مي فرماید: »ش ــوم عالم مرح
ــاعرا ادیبا قد اجتمعت فیه خصال الفضل و الدین ثقة  متقدمهم و کان قاریا فقیها متکلما ش
ــت که بر امثال و  ــا فیما یرویه«، )زراره( مرد بزرگي از ما )امامیه(، در زمان خود اس صادق
اقرانش تقدم داشت. او قاري، فقیه، متکمل، شاعر و ادیب بوده و در او خصلت هاي فضل 
ــمرده شده، و در آن چه نقل مي کرده، راستگو  ــمار موثقین ش و دین جمع گردیده، و در ش

بوده است. )3(
شیخ طوسي )ره( در کتاب رجالش، در باب اصحاب حضرت موسي بن جعفر )ع( گفته: 
ــالم« - زرارة بن اعین  ــه، روي عن ابي جعفر و ابي عبداهلل علیهماالس ــیباني، ثق »ابن اعین ش
ــاب آمده، و از حضرت باقر )ع( و حضرت صادق )ع(  ــیباني، در شمار موثقین به حس ش

روایت مي کند. )5(
و نیز شیخ طوسي در فهرست گوید: نام زراره عبدربه و کنیه اش ابوالحسن و ابوعلي است 
ــپس مي گوید: وي را مصنفاتي است  ــت که بدان ملقب گردیده است. س و زراره لقبي اس
ــت، و ما را ابن ابي جید، از ابن ولید، از سعد و  ــتطاعت و جبر  اس که از آن جمله کتاب اس
ــري، از برقي، از پدرش، از ابن ابي عمیر، از بعض اصحابش از زرراه، از وجود چنین  حمی

کتابي آگاه ساخت. )6(
1- محمد بن اسحق ابن الندیم ،فهرست ابن الندیم،محسن ابوالقاسمی ،طهوری،1381،ص 

308-309
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2-رجال مامقانی،ج1،ص438
3-خالصه االقوال،عالمه حلی، مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،ص38

4- محمد بن عمر کشی،رجال کشی ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363 ،ص125
ــی،قم،جامعه مدرسین حوزه ی  ــی ،رجال الطوس ــن الطوس 5- ابی جعفر محمد بن الحس

علمیه ی قم،دفتر انتشارات اسالمی ،ص305
ــالمی التابعه لجماعه  ــی،رجال الطوسی، قم،موسسه النشر االس ــن طوس 6- محمد بن حس

المدرسین بقم ،1373،ص141،143
ابوغالب زراري در رساله اي که براي فرزند فرزندش، محمد بن عبداهلل، نوشته؛ درباره زراره 
چنین مي گوید: »او چهره اي سپید گون و پیکري درشت و فربه داشت و بر پیشاني اش نشان 
ــجود نقش بسته بود. هر روز جمعه که به قصد اداي نماز از خانه بیرون مي رفت، مردم  س

در راه وي مي ایستادند، و از دیدار سیماي روحاني و شکوهمند وي منبسط مي گشتند.
ــتي قوي و  ــیعه امامیه بود و در علم کالم نیز دس او در فقه و حدیث از نام آوران رجال ش
پایه اي رفیع داشت، و هیچ کس را قدرت آن نبود که در مناظره او را مغلوب سازد؛ لیکن 

مداومت وي به امر عبادت او را از اشتغال به کالم باز داشته بود. 
ــته روایات از اهل بیت عصمت و طهارت )ع( وارد  ــنده گوید: درباره زرراه دو دس نویس
ــعر بر ذم و قدح اوست.  ــتمل بر مدح، و دسته دوم مش ــته از روایات، مش ــده: یک دس ش
ــیعه روایات دسته دوم را حمل بر تقیه نموده و گفته اند که صدور این  محدثین عالیقدر ش
گونه اخبار براي حفظ جان زراره بوده است. و این مطلب از خالل بعضي از آنها استفاده 

مي شود. 
ــت حدیث ما را  ــن مختار، فرمود: هر وق ــام صادق )ع(، به فیض ب ــده که ام ــت ش و روای

خواستي، از این شخص نشسته اخذ کن، و اشاره به زراره نمود.)1( 
ــوال زرارة لقلت ان احادیث  ــت که درباره زراره فرمود: »ل ــز از آن حضرت مروي اس و نی

ابي ستذهب« - اگر زراره نبود، مي گفتم که احادیث پدرم از بین خواهد رفت. 
داود بن سرحان از امام صادق )ع( نقل کرده که حضرت فرمود: یاران پدرم همگي خوب 
و زینت ما مي باشند، چه زنده، چه مرده، ایشان، زراره، محمد بن مسلم، لیث مرادي و برید 
عجلي هستند. این چهار تن بر عدل و راستگویي پایدار و استوارند؛ و این جماعت سبقت 
ــند. )2(. بیشتر محدثین وفات زراره را در سال 148 بعد از  جویندگان و از مقربین مي باش
وفات امام صادق )ع(، به فاصله دو ماه، یا کمتر، دانسته و گفته اند که زراره به هنگام وفات 
ــت.  لیکن پاره اي از محدثین وفات  ــرت مریض بود، و به همان مرض از دنیا رف آن حض

زراره را در سال 150 ذکر کرده اند. )3(
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1- محمد بن عمر کشی،رجال کشی ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363، ص124
2- محمد بن عمر کشی، اختیار معرفه الرجال ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363، ص170

ــجد جامع  ــتون مس ــه چهلس ــدث زاده،اصحاب امام صادق،کتابخانه مدرس ــی مح 3- عل
تهران،چاپ اول،1373،ص 207

نتیجه گیری
شاید نتوان در تاریخ همانند مدرسه ی امام صادق )ع( مدرسه ای فکری یافت که توانسته 
ــود را بر انها  ــرار دهد و اصول و افکار خ ــل های متوالی را تحت تاثیر خود ق ــد نس باش
ــد .امام  ــازد و مردم متمدن و فرهیخته با نیاکان و موجودیتی یگانه بنیان نهاده باش حاکم س
صادق)ع( در ان زمان با جریانات فکری گوناگون برخورد کرد و اسالم و تشیع را در برابر 
انها روشن ساخت و برتری بینش اسالمی را ثابت کرد و با پرورش شاگردان زیاد توانست 
این مکتب اسالمی را سرتاسر جهان عرضه کند پس بر ماست که الاقل گوشه ای از جمله 
از فعالیت های ایشان از جمله تربیت شاگردان تالیفات ایشان و مناظرات با فرق و مذاهب 

را فرا بگیریم و حتی الگو قرار دهیم.

 منابع
1- ابن الندیم محمد بن اسحق ،فهرست ابن الندیم،محسن ابوالقاسمی ،طهوری،1381

2- احمد بن علی ، رجال نجاشی ،قم، موسسه النشر اسالمی التابعه الجماعه المدرسین بقم
3- اسد حیدر ، االمام الصادق المذهب االربعه ، ج1،بیروت، دارالتعارف

ــی،قم،جامعه مدرسین حوزه ی  ــن ،رجال الطوس ــی ابی جعفر محمد بن الحس 4- الطوس
علمیه ی قم،دفتر انتشارات اسالمی

5- شهید مطهری مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار)ع(،
6- صدر الدین شیرازی محمد بن ابراهیم ،اصول کافی ،ج1،موسسه مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی ،تهران،1366
ــر االسالمی التابعه لجماعه  ــی محمد بن حسن ،رجال الطوسی، قم،موسسه النش 7- طوس

المدرسین بقم ،1373،
8- عسقالنی احمد بن علی ابن حجر ،تهذیب التهذیب ، ج1 ،بیروت،دارصادر

9- عالمه حلی، خالصه االقوال، مرکز اطالعات و مدارک اسالمی
10- عالمی دامغانی محمد علی ، شاگردان مکتب ائمه

11- عمر کشی محمد بن ،رجال کشی ، موسسه ال البیت )ع(،قم،1363
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12- قمی شیخ عباس ، سفینه البحار ،ج 2 ، تهران،کتابخانه ی سنائی
13- فدوی اردستانی حامد ، الخصائص الصادقیه ، چاپ ستاره ، 1386

14- جمعی از عالمان لبنان،مترجم کفاش حمید رضا ،زندگانی حضرت امام جعفر صادق، 
عابد،پاییز1383

15- وجدی محمد فرید ،دایره المعارف قرن بیستم،جلد3
ــجد جامع  ــتون مس ــه چهلس ــدث زاده علی ،اصحاب امام صادق،کتابخانه مدرس 16- مح

تهران،چاپ اول،1373
ــد اهلل ، تنقیح المقال ، محی الدین مامقانی، محمد رضا مامقانی،ج 2 ،قم،  ــی عب 17- مامقان

موسسه ال البیت )ع(الحیاء التراث
18- مفید محمد بن محمد ،اختصاص المفید ، بیروت،دارالمفید

19- مومنی فرشاد ، سخنان و وصایای نورانی چهارده معصوم ، قم ، منشور وحی ، 1386
ــران،ج 2،بیروت،دارالکتب  ــعد ،مراه الجنان ، منصور خلیل عم ــی عبد اهلل بن اس 20- یافع

العلمیه
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بررسی جایگاه  علمی  و برخی نظریات حضرت 
امام جعفر صادق)ع( و تاثیر آن بر سبک زندگی اسالمی

امیرحسین شاهزیدی1

چکیده
حضرت امام جعفر صادق )ع( یکی از برجستگان علمی تاریخ است که جایگاه و شخصیت 
علمی و بسیاری از نظریات علمی ، فلسفی  ایشان حیرت دوست و دشمن  را  برانگیخته 
است، تا جایی که حتی در کالم وکتاب مخالفان  نیز از ایشان با القاب و اوصافی شایسته 
ــاگردان ، مناظرات با دانشمندان ،پایه گذاری  ــده است.روش تربیت ش و علمی نام برده ش
ــیده از  ــی در اکثر روایات به ما رس ــم و توجه به مباحث علم ــی مبتنی بر عل ــب دین مکت
ایشان،طرح مهندسی ویژه ای  را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی اسالمی فراهم 
ــخصیت علمی و در ادامه اقدامات  ــی کند.از این رو در مقاله حاضر، ابتداء جایگاه و ش م
علمی نظیر تاسیس اولین دانشگاه اسالمی جهان ،برخی نظریات علمی و مناظرات چندی 
ــاگردان امام جعفر صادق )ع( که می تواند تأثیر شگرفی بر پایه گذاری سبک زندگی  از ش

اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی داشته باشد، بیان شده است.
ــبک  ــالمی، جایگاه علمی، مناظرات، س واژه گان کلیدي: امام جعفر صادق)ع(، تمدن اس

زندگی اسالمی،دانشگاه اسالمی

1. دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(
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مقدمه 
بررسی شخصیت و جایگاه علمی امام جعفر صادق )ع( و تاثیر آن بر سبک زندگی اسالمی  
بهترین  مرجع و راهنما برای تحقیق و پژوهش درباره سبک یک زندگی اسالمی  مبتنی بر 
فعایت های علمی و عقیدتی در دوران ما است. در توضیح این موضوع ابتدا باید رابطه ی  
ــبک زندگی وچگونه زیستن با دین و باورهای اعتقادی  تبیین شود.بدون  مفهومی بین  س
شک دین و مسلک تاثیر به سزایی در روش و سبک زندگی هر فرد دارد چرا که رد پایی 
ــی الهی در تمام آموزه های دینی  پیامبران ادیان مختلف دیده می  ــد بر روش زندگ از تاکی
ــود و در مقابل نیز افرادی که خود را ازقالب دین خارج و روی به اعتقادات انحرافی و  ش
خرافی آورده اند ،نیز سبک زندگی خود را در چهارچوب همین اعتقادات انحرافی  استوار 
ــبک زندگی اسالمی از ابتدا شکل گیری اسالم با  ــتون های اصلی س می نمایند. یکی از س
تاکیدات مکرر  پیامبر اکرم )ص( توصیه بر آموختن علم و درک و به کار بستن این آموزه 
ــالم و به  ــجره طیبه ای در دین اس ــلمانان بود. لذا این روش ش ها  در زنگی روز مره مس
ــوه ها والگوهایی که سبک زندگی  ــد تا بسیاری از اس ــیعه جعفری ش خصوص مذهب ش
دینی و اسالمی خود را بر پایه علم بنا گذاشته اند ، تحولی بزرگ در این عرصه  به وجود 
ــک  یکی از این بزرگمردان امام جعفر صادق )ع(بنیان گذار مکتب شیعه و  آوردند .بی ش
ــالمی در آن دوران  سخت و خفقان می باشد که  با تالش و  ــگاه اس پایه گذار اولین دانش
راهنمایی این امام و دیگرائمه طاهرین وهمچنین  تربیت شاگردان توسط آنان اکنون ما در 
راهی قرار داده که با قوت می توانیم سبک زندگی اسالمی و دینی، تمدن پیشرفته اسالمی، 
مد نظر رهبری انقالب را محکم تر بنا  گذاشته در مقابل سبک زندگی علمی غربی، استوار 

بر تفکرات مادی پیروز گردیم.

امام جعفر صادق )ع( و درس آموزی در محضر پدر
امام صادق )ع( به واقع حدود بیش از 30سال اززندگي خودرادرکنارپدرگذارند که حدود 
ــام این مدت اوهمگام  ــجاد )ع(جدبزرگوار اوبود. درتم ــال آن پس از وفات امام س 19س

وهمراز وهمرزم پدربود ودرهمه امور اوراهمراهي    مي کرد. 
ــه درس وبحث درعرصه معرفي قرآن وسنت  پدر او اهل علم وفضل وعصمت بود، جلس
ــش بود وهمه عمر وزندگي خودرا درراه خداوقف  ــخاوت وبخش ــت . اهل جود وس داش

وایثارکرده بود. 
اوامام بحق وجانشین حقیقي پیامبر )ص( بود،اگرچه مردم ویاحمکرانان روزآن را نپسندیده 

باشند. 
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امام صادق( ع(نیزازهمان دوران کودکي ، نوجواني وجواني تحت نفوذ جد وپدر، به آداب 
ورسوم اهل بیت انس گرفت ومراعات آنهارابرخود واجب والزم شمرد. ممارستها وایمان 
به امور دیني این امر رادرسینه اوقوت بخشید وآن معارف و زهد وفضیلت راوهم آن علم 

وعبادت راعمل نموده و پذیرا شد. 
ــاگرد و دانشجوي او، محرم اسرار او وهمدم وهمراه اوبود. در دردها و  اوهمنشین پدر،ش
رنجهاي ناشي از زمامداران ومصائب ودشواري هاي دهر با اومشارکت داشت واین عهدي 

ازجانب او با پروردگار بود. 
ــجد  ــات عمومي او درمس ــت. جلس ــات درس عمومي وخصوصي داش امام باقر)ع(جلس
ــت. ولي نکته مهم این بود که  ــر)ص( ودروس خصوصي اودرخانه صورت مي گرف پبامب
ــارها و تهدیدها ، تحت  ــامان حکومت،اعمال فش ــر ّجو نابس ــردم رابخاط درآن روزگار م
ــول اهلل )ص( حال وجرأت حضور درمحضر امام وشرکت  کنترل نامرئي بودن خاندان رس

درجلسات درس اونبود. 
داوطلبان براي کسب علم اندک بودند، مردم به واقع حال وهواي علم رادرسر نمي پروراندند 
، بسیاري ازآنان منتظر بودند که ببینند فرجام مخالفت بني امیه باخاندان پیامبر)ص(به کجا 
مي انجامد و یا برسر شرکت کنندگان موجود درمحضر درس او چه مي آید. البته بتدریج 
برعده دانش پژوهان وطالبان افزوده شد ومجلس درس امام دراواخرعمر او،وحدود پایان 
دوران جواني امام صادق)ع( رونق گرفت وبعدها همان شاگردان باجمعي جدید، گردآمده 
ــتند.  ــده وبه او پیوس ازنقاط مختلف جهان آن روز، به محضر درس امام صادق)ع( واردش
ــات درس پدر شرکت مي کرد، وحتي پاره اي ازاسناد مانشان مي دهند که  اودرتمام جلس
درمجالس علما وفقهاي زمان حضور مي یافت و به اظهار نظر ونقد آراء آنها مي پرداخت 
ــس درس امام باقر)ع(ازهمه دروس آن روزگار بحث  ــا با آنان مباحثه مي کرد. درمجل و ی
ــي عمده مباحث امام درزمینه  ــي آمد،حتي ازتاریخ ،جغرافیا ،هیئت ونجوم و....ول بعمل م
ــوید  ــامان بش ــید تااذهان رااز آموخته هاي غلط ونابس ــیر آن بود امام مي کوش قرآن وتفس

واسالم رابه همانگونه که درعصر پیامبر)ص( مطرح بود عرضه نماید.

شخصیت و جایگاه  علمی امام جعفر صادق )ع( 
عالم آل محمد )ص( آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق)ع( ویژگی خاصی بخشیده، 
ــتفاده ازعلم بی کران امامت، تربیت دانش طلبان و بنیان گذاری فکری و علمی مذهب  اس
ــت: الف ( دانش امام. ب( ویژگی  ــت. در این باره چهار موضوع قابل توجه اس ــیع اس تش
ــد. ج ( ــه منجر به حرکت علمی و پایه ریزی نهضت علمی ش ــای عصر آن حضرت ک  ه
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ــیوه ها و اهداف و نتایج این نهضت علمی. دانش امام  اولویت ها در نهضت علمی. د( ش
شیخ مفید می نویسد: آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کرده اند که به تمام شهرها منتشر 
شده وکران تا کران جهان را فراگرفته است و ازهیچ یک از علمای اهل بیت )ع( به اندازه 
امام صادق)ع( حدیث نقل نشده است. اصحاب حدیث، راویان آن حضرت را با اختالف 
آرا و مذاهبشان گردآورده و عددشان به چهار هزار تن رسیده و آن قدر نشانه های آشکار 
ــبهه الل  ــن و زبان مخالفان را از ایراد ش ــده که دلها را روش بر امامت آن حضرت ظاهر ش
ــت. سید مومن شافعی نیز می نویسد: مناقب آن حضرت بسیار است تا آن جا که  کرده اس
ــت از آن. ابوحنیفه می گوید: من هرگز فقیه تر از جعفربن  ــاب ناتوان اس ــگر حس شمارش
ــن بن زیاد می گوید: از  ــت. حس ــالمی اس محمد)ع( ندیده ام و او حتما داناترین امت اس
ــت؟ گفت: جعفربن محمد)علیه  ــی در فقه سرآمد اس ــیدم: به نظرتوچه کس ابوحنیفه پرس
السالم(. روزی منصوردوانیقی به من گفت: مردم توجه زیادی به جعفربن محمد )ع( پیدا 
ــهایی دشوار آماده کن و  ــوی او سرازیر شده است. پرسش ــیل جمعیت به س کرده اند و س
ــلمانان بیفتد. من چهل مسئله دشوار آماده کردم.  ــخ هایش را بخواه تا او از چشم مس پاس
هنگامی که وارد مجلس شدم، دیدم امام در سمت راست منصور نشسته است. سالم کردم 
و نشستم. منصور از من خواست سواالتم را بپرسم. من یک یک سوال می کردم و حضرت 
ــئله، نظر شما چنین و اهل مدینه چنان است وفتوای  در جواب می فرمود: درمورد این مس
ــق و گاه مخالف ما بود. ویژگی های عصر آن حضرت  ــود را نیز می گفتند که گاه مواف خ
ــی بود که انواع تضییق ها و  ــر امام صادق)ع( همزمان با دو حکومت مروانی و عباس عص
ــد بارهااو را بدون آن که جرمی مرتکب شود، به تبعید  ــارها بر آن حضرت وارد می ش فش
می بردند. ازجمله یکبار به همراه پدرش به شام و بار دیگر در عصر عباسی به عراق رفت. 
یکبار در زمان سفاح به حیره و چند بار در زمان منصور به حیره، کوفه و بغداد رفت. با این 
ــتند و  بیان، این تحلیل که حکومت گران به دلیل نزاع های خود، فرصت آزار امام را نداش
حضرت در یک فضای آرام به تأسیس نهضت علمی پرداخت، به صورت مطلق پذیرفتنی 
ــت، بلکه امام با وجود آزارهای موسمی اموی و عباسی از هر نوع فرصتی استفاده می  نیس
ــته بودن راه  کرد تا نهضت علمی خود را به راه اندازد و دلیل عمده رویکرد حضرت، بس
های دیگر بود. چنان که امام از ناچاری عمدا روبه تقیه می آورد. زیرا خلفا درصدد بودند 
ــرراه خود بردارند. همانگونه که درتاریخ نیز ثبت  با کوچکترین بهانه ای حضرت را از س
ــد، منصورتا بدانجا پیش می رود که جاسوسانی در لباس دوست برای فریب امام  می باش
ــاید بتواند با نیرنگ روابط سیاسی امام و شیعیانشان درخراسان  )ع( روانه می گرداند تا ش
ــاخته وامام را درکام توطئه اندازد، اماعلم لدنی وعنایت پروردگار درایت و  ــکار س را آش
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ــت امام رابرانگیخته وموجبات رسوائی هرچه بیشتر منصور را فراهم می سازد. آری  فراس
ــاری دارد که مانع از هر نوع اقدام علیه حکومت وقت می  ــان از اختناق و فش این همه نش
شد، لذا امام به سوی تنها راه ممکن که همان ادامه مسیر پدر بزرگوارش امام باقر)ع( روی 
ــلحانه به دلیل اقتدار حکام اموی و  ــد. چون قیامهای مس آورد و از در دانش و علم وارد ش
عباسی عموما با شکست رو به رو می شد، نهضت امام صادق)ع( به سوی حرکتی علمی 
ــوق پیدا کند تا از این گذر عالوه بر پایان دادن به رکود و سکوت مرگبار  ــت س می توانس
فرهنگی، اختالط و التقاط مذهبی و دینی و فرهنگی نیز زدوده شود. لذا اولویت در نهضت 
ــخگویی به شبهات و رفع التقاط  ــکوفایی فرهنگ دینی و مذهبی و پاس امام بر ترویج و ش
ــکل گرفت. تربیت راویان از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طوالنی توسط  ش
ــخن پیامبر)ص(، امیر مومنان)ع(،  ــدید به نقل روایات و س ــاس نیاز ش حکام اموی، احس
ــف آن روی آورد. لذا اینک از آن  ــت به تربیت راویان در ابعاد مختل ــام)ع(را وامی داش ام
ــدن مذهب به جعفری.  ــت راز نامیده ش امام در هر زمینه ای روایت وجود دارد و این اس
آری! راویان با فراگرفتن هزاران حدیث درعلومی چون تفسیر، فقه، تاریخ، مواعظ، اخالق، 
ــیمی و… سدی در برابر انحرافات ایجاد کردند. امام صادق)ع( می فرمود:  کالم، طب، ش
ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرده است. پس آن ها را از من روایت کنید. 
ــانزده هزار حدیث از حضرت فرا گرفت و حسن بن علی و شامی  ــلم هم ش محمدبن مس
ــیخ را دیدم که همه می گفتند: جعفر بن محمد )ع(  ــجد کوفه نهصد ش گفت: من در مس
ــع، کمبود روایت از منبع بی پایان  ــترده از راویان در واق برایم چنین گفت. این حجم گس
امامت را در طی دوره های مختلف توانست جبران کند و از این حیث امام)ع( به موفقیت 
ــیعه نشد و اهل سنت نیز روایات  ــت یافت. آری! روایت از این امام منحصر به ش الزم دس
ــیخ طوسی در کتاب رجال و محقق حلی در  فراوانی در کتب خود آوردند. ابن عقده و ش
ــند و  المعتبر و دیگران آماری داده اند که مجموعا راویان از امام به چهار هزار نفر می رس
ــت و همچنین اصول چهارصدگانه اساسی کتب  اکثر اصول اربعمإئه از امام صادق )ع( اس
ــتبصار( را تشکیل دادند. تربیت  ــیعه ) کافی، من ال یحضره الفقیه، التهذیب و االس اربعه ش
ــان و مناظره کنندگان عالوه بر ایجاد خزائن اطالعات )راویان( که منابع خبری موثق  مبلغ
ــاگردان ویژه همت گمارد تا به دومین  ــبکه ای از ش ــدند، حضرت به ایجاد ش تلقی می ش
ــبهات را ازچهره دین بزدایند.  هدف خود یعنی زدودن اختالط و التقاط همت گمارند وش
ــالم، قیس، مومن الطاق، محمد بن نعمان، حمران بن اعین  ــام بن س ــام بن حکم، هش هش
ــت شاگردان مبلغ هستند. تاجائی که امام )ع( در ضمن برخی مناظراتشان  و… از این دس
ــویق می نمایند تا در حضورامام در فنی که تخصص یافته و در آن  ــاگردان خود را تش ش
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ــده اند، با دیگران رودررو شده و این جرأت وقدرت بیان را به نمایش بگذارند.  متبحر ش
ــت مطلب می نماید و توان  ــان درخواس ــب تر آنکه امام)ع( درهر فنی از یکی از ایش جال
تخصصی افراد را به صحنه مناظره کشیده تا همه بدانند مبلغ دین درفنون تخصصی و ویژه 
ــت به پاسخ بپردازد. برخورد با انحرافات ویژه امام عالوه بر  ای که آموزش دیده می بایس
آن دو حرکت اصولی، برای رفع انحرافات ویژه نیز می کوشید، مانند آنچه از مرام ابوحنیفه 
ــون در عراق تعداد زیادی  ــیعیان را گرفته بود، یعنی مذهب قیاس. چ ــراق گریبان ش در ع
ــنی ها از حیث فرهنگی و اجتماعی تا حدودی در  ــیعیان نیز زندگی می کردند و با س از ش
ــت. یعنی یک آفت درونی که  ــه بودند، لذا احتمال تأثیر پذیری از قیاس وجود داش آمیخت
می توانست شیعیان را تهدید کند، لذا امام در محو مبانی مذهب قیاس و استحسان تالش 
کرد. مبارزه با برداشت های جاهالنه و قرائتهای سلیقه ای از دین نیز در مکتب امام جایگاه 
ویژه ای داشت و حضرت عالوه بر حرکت کلی و مسیر اصلی، به صورت موردی با این 
ــترش برنامه فرهنگی، چاره جهل  ــات مبارزه می کرد. هـدف امام صادق)ع( از گس انحراف
ــبهه  ــتادگـی در برابر امـواج کفرآمیز و ش امت و تقویت عقیده به مکتب و نظام ونیز ایس
ـــی از انحراف حکـومت بـود. تالش آن حضرت  ــکالت ناش های گمراه کننده و حل مش
ــناخته و فاسد اوضاع سیاسـی عهد امـویان وعباسیان بـود که  ازطرفی مقابله با امـواج ناش
ــتر معلـول ترجمه کتابهای یـونانی و فارسـی و هندی و پدید  انحرافات عقیدتـی آن، بیش
آمدن گروههای خطـرناک از جمله غالت و زنـدیقان و جـاعالن حـدیث و اهـل رای و 
متصـوفه بـود که زمینه هـای مسـاعد رشـد انحـراف را به وجـود آورده بـودنـد. امام)ع( 
ــاجره و مباحثه کـرد و  ــطح علمی، با همه مش ــتادگی کرد و در س در برابر تمامی آنها ایس
ــالم افشا نمـود و از طـرف دیگـر با تالشهای خستگـی  ــان را بـرای ملت اس خط افکارش
ــریعت را منتشر ساخت و آگاهـی علمی را پراکند و  ناپذیر، مفاهیـم عقیدتـی و احکام ش
تـوده های عظیـم دانشمندان را به منظورآمـوزش مسلمانان مجهز ساخت. امام صادق)ع( 
ــته دسته از دور  ــجـد پیامبر را درمدینه مـحـل تـدریـس خـویش قرار داد و مردم دس مس
ـــواالت گوناگـون خـود را مطرح و جـواب الزم را  ــتافتند و س و نزدیک به آنجا مـی ش
ــدگان از محضر آن بزرگوار، مالک بن انس،  ــتفاده کننـ دریافت مـی نمـودند. از جمله اس
ــفیان ثوری، ابـن عیینه، یحیـی بن سعیـد، ایـوب  ـــن شیبانی، س ابوحنیفه، محمد بن حس

سجستانـی، شعبه بـن حجاج،عبـدالملک جریح و دیگران بـودند. 

امام جعفر صادق )ع(پایه گذار اولین حوزه علمیه یا دانشگاه اسالمی 
امام صادق )ع( بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام محمد باقر)ع( در طول 34 سال امامتش 
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با پنج طاغوت اموی و دو طاغوت عباسی روبه رو بود. در این ایام بر اثر جنگ و ستیزهای 
ــتند،  ــدیدی که با یکدیگر داش ــی عباس برای براندازی حکومت بنی امیه و درگیری ش بن
ــد. امام در این فرصت توانست وسیع  ــیع فراهم ش ــبی برای تبلیغ مکتب تش فضای مناس
ــگاه اسالمی را پی ریزی کند و در این راستا توفیقات سرشاری به دست آورد.   ترین دانش
ــه مطهری باندونگ و از اندیشمندان اندونزی ضمن  دکتر جالالدین رحمت، رئیس مؤسس
ــی شرایط سیاسی حاکم بر دوران امام صادق)ع( می گوید: ظهور فرقه های انحرافی  بررس
ــفی ناشی از تفکر فلسفی  ــفه یونانی و شبهات فلس ــالمی، ترجمه فلس در درون جامعه اس
یونان در حوزه اسالمی، رواج جعل احادیث و تحریفات تاریخی از دالیل توجه و اهتمام 

امام صادق)ع( به راه اندازی نهضت علمی در مدینه و پرورش شاگردان برجسته است.

خصوصیات  حوزه علمیه امام صادق)ع( 
الف( جامعیت از نظر ملیت در گزینش شاگردان

ــژاد نبود ؛ بلکه از اطراف  ــهر و یک ن ــوزه علمیه امام صادق)ع( منحصر به افراد یک ش ح
ــان و حجاز از محضر امام صادق)ع( بهره  ــالم ، از عراق و مصر و خراس  و اکناف عالم اس

می بردند. 
ابو ربیع شامی گفته : من بر ابی عبد اهلل )ع( وارد شدم ، دیدم خانه مملو از جمعیت است. در میان 
 جمعیت از هرگوشه جهان از شامی و خراسانی و ... حضور داشتند. من هیچ جایی برای نشستن نیافتم

ب( نداشتن تعصب مذهبی
با اینکه امام صادق)ع( رهبری شیعه را بعهده داشت ، حوزه درسی آن حضرت به یک فرقه 
و مذهب اختصاص نداشت. مسلمانان امام صادق )ع( را رهبر یک فرقه یا مذهب خاص 
ــتند. بدین جهت از هر مذهب و نحله فکری که بودند ، به خدمت آن حضرت  نمی دانس
رسیده و مجلس درس او را برای بهره گیری دانش مغتنم می دانستند. در میان کسانی که 
ــتماع روایت می شتافتند ، از معتزلی ، زیدی  به نزد آن حضرت برای فراگیری دانش و اس

، مرجئی ، کیسانی و... دیده می شد.
ــین بن علوان کلبی نوشته که وی عامی است و او و برادرش حسن  ــی در مورد حس نجاش
ــیخ طوسی در مورد حسن بن صالح ثوری که از امام  از امام صادق)ع( روایت کرده اند ش

صادق)ع( روایت کرده ، گفته : وی زیدی بتری مذهب بوده است.
عنوان بصری از این که امام صادق)ع( او را نپذیرفته غمگین می شود و به حرم پیامبر)ص( رفته از خدا 
 می خواهد دل امام )ع( را نسبت به او نرم کند تا او را بپذیرد تا سر انجام , امام )ع( او را می پذیرد
. سفیان ثوری نیز هرگاه حضرت امام صادق)ع( را می دید , محضر حضرت را غنیمت می 
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ــت و مسائل خود را نزد حضرت طرح می کرد  یا افرادی را واسطه می کرد تا پاسخ  دانس
مسائل خود را از آن حضرت بگیرد

 ج( جامعیت از نظر رشته
در حوزه امام صادق)ع( همه رشته های علوم اسالمی و حتی علوم غریبه تدریس می شد. 
ــلط بر سایر  ــاگردانی را تربیت کرده بود که هریک عالوه بر تس با این حال آن حضرت ش
ــتند. برخی از شاگردان حضرت در کالم ،  ــته خاص تخصص کامل داش علوم، در یک رش

برخی در فقه ، برخی در علوم قرآن و عده ای در ادبیات و غیره تخصص ویژه داشتند.
ــامی به  ــد. ش ــامی وارد ش یونس بن یعقوب گفته : من نزد امام صادق)ع( بودم که یک ش
حضرت گفت : من در کالم و فقه و فرائض تخصص دارم. آمده ام تا با یارانت بحث کنم. 
امام )ع( به یونس فرمود تا برود افرادی را که در کالم تخصص دارند ، حاضر کند. یونس 
ــام بن سالم و قیس بن ماصر را حاضر  می گوید : من حمران بن اعین ، مؤمن الطاق ، هش
ــامی بحث کردند بر شامی غلبه  ــتند. هرکدام آن ها که با ش کردم که در کالم تخصص داش
ــید. او نیز با شامی بحث کرد و بر شامی غلبه یافت ــام بن حکم از راه رس  یافتند. بعد هش
کشی می گوید: علما اعلم فقهای یاران امام صادق)ع(  را شش نفر بیان می دانند که عبارت 
بودند از جمیل بن دراج، عبد اهلل بن مسکان، عبد اهلل بن بکیر، حماد بن عیسی، حماد بن 
عثمان، و أبان بن عثمان. وی زراره را در میان اصحاب امام باقر)ع(، و از قول ابواسحاق ثعلبه 
بن میمون، جمیل بن دراج را از یاران امام صادق)ع( اعلم ذکر می کند . عبد الرحمن بن حجاج 
ــیعه افقه از محمد بن مسلم وجود ندارد  و حماد بن عثمان تصریح کرده اند که در میان ش
ــب  صاح ــی  موس ــن  ب ــد  محم ــت.  داش ــص  تخص ــت  قرائ در  ــب  تغل ــن  ب ــان  اب
ــد ــته باش ــان برتری داش ــت از اب ــه در قرائ ــس را ندیدم ک ــچ ک ــه هی ــه ک ــؤ گفت  اللؤل
 . وی در قرائت اجتهاد داشته و قرائتی مخصوص به خود داشته که در میان قاریان مشهور بوده است
ــاگردان امام  ــته ، از ش ــیمی تخصص داش ــان که در علوم زیاد از جمله ش ــن حی ــر ب  جاب

صادق)ع( بود. وی تألیفات زیادی داشته است

نظریات و تئوری های علمی امام جعفر صادق )ع( 
الف( دربارة گردش  زمین  به  دور خود

امام  جعفر صادق  علیه السالم در دوازده  قرن  قبل  از بسیاری از دانشمندان غربقرون گذشته 
ــد  ، دریافت  که  زمین  اطراف  خود  ــوزانده ش و حتی گالیله که به خاطر این نظریه اش س
مي گردد و آنچه  سبب  توالي  روز و شب  مي شود گردش  خورشید در اطراف  زمین  نیست  
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)که  وي  آن  را از لحاظ  عقلي  غیر قابل  قبول  مي دانست ( بلکه  گردش  زمین  در اطراف  خود 
سبب  مي گردد که  روز و شب  به  وجود بیایند، و دائم  نیمي  از زمین  تاریک  و شب  باشد و 

نیمي  دیگر روشن  و روز. 
ــته  نیمي  از زمین  شب   ــتند که  پیوس ــتند مي دانس قدماء که  عقیده  به  کروي  بودن  زمین  داش
است  و نیمي  دیگر روز، ولي  آنها روز و شب  را ناشي  از حرکت  خورشید در اطراف  کرة 

زمین  مي دانستند. 
چه  شد که  جعفر صادق  علیه السالم در دوازده  قرن  قبل  توانست  پي  ببرد که  زمین  اطراف  

خود مي گردد، و در نتیجه  روز و شب  به  وجود مي آید؟
دانشمندان  قرون  پانزدهم  و هفدهم  میالدي  با اینکه  یک  قسمت  از قوانین  مکانیک  نجومي  
ــتند پي  ببرند که  زمین  به  دور خود مي گردد و چگونه  جعفر  ــف  کرده  بودند نتوانس را کش
ــت   ــاده  چون  مدینه  که  از مراکز علمي  آن  روز دور بود، توانس ــادق  در نقطه اي  دور افت ص

دریابد که  زمین  اطراف  خود مي گردد؟

ب(پیدایش  دنیا و نظریة اتم  
پیدایش دنیا

جعفر صادق  راجع  به  پیدایش  دنیا چنین  گفته  است : 
ــد و دو قطب   ــان  از یک  جرثومه  به  وجود آمد و آن  جرثومه  داراي  دو قطب  متضاّد ش جه
متضاد سبب  پیدایش  ذّره  گردید، و آنگاه  ماّده  به  وجود آمد، و ماّده  تنّوع  پیدا کرد، و تنّوع  

ماّده  ناشي  از کمي  یا زیادي  ذّرات  آنها مي باشد.
ــدن  جهان  هیچ  تفاوت  ندارد. و دو  ــن  تئوري  با تئوري  اتمي  امروزي  راجع  به  وجود آم ای
ــبب  تکوین  اتم   ــارژ، س ــت  و آن  دو ش ــارژ مثبت  و منفي  درون  اتُم  اس قطب  متضاّد دو ش
گردیده ، و اتم  هم  ماّده  را به  وجود آورده  و تفاوتي  که  بین  مواّد )یعني  عناصر( دیده  مي شود 

ناشي  از کمي  یا زیادي  چیزهائي  است  که  درون  اتم  عناصر موجود مي باشد...
ج(بیان  امام  علیه السالم دربارة ترکیبات  بدن  آدمي  

اجزاء بدن  انسان  
ــان  از خاک  آفریده  شده  است  فرق  او با  ــایر مسلمین  مي گفت  که  انس جعفر صادق  مثل  س
ــان  از خاک  چیزهائي مي گفت  که  به  عقل   ــلمین  دیگر این  بود که  راجع  به  آفرینش  انس مس

هیچ  یک  از مسلمین  در آن  عصر نمي رسید.
ــاختمان  بدن  انسان  استنباطي  چون   ــلماني  نتوانست  راجع  به  س در اعصار بعد هم  هیچ  مس
ــي  چیزي  مي گفت  مستقیم  یا غیرمستقیم  از شاگردان   ــته  باشد، و اگر کس جعفر صادق  داش
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جعفر صادق  شنیده  بود. 
ــت  در بدن  آدمي  وجود دارد اّما به  یک  اندازه   او مي گفت : تمام  چیزهائي  که  در خاک  هس

نیست . و بعضي  از آنها در بدن  انسان  خیلي  زیاد است  و بعضي  خیلي  کم .
ــت ، مساوات  وجود ندارد و بعضي از آنها  ــان  زیاد اس در بین  چیزهائي  هم  که  در بدن  انس
ــت  که  در بدن  انسان  زیاد مي باشد،  ــد. او گفت : چهار چیز اس از بعضي  دیگر کمتر مي باش
ــت  چیز است  که  در بدن  انسان  کم  مي باشد و هشت  چیز دیگر در بدن  انسان  خیلي   و هش

کم  است .

د(اکسیژن  و هیدروژن  در آب  
نظر امام  صادق  علیه السالم در سوزانندگي  اکسیژن

ــیژن  در هوا پي  برد، و نیز  امام جعفر صادق  در دوازده  قرن  و نیم  قبل  از این  به  وجود اکس
در همان  موقع  پي برد که  در آب  چیزي  هست  که  مي سوزد و به  همین  جهت  گفت  که  آب  

ل  به  آتش  مي شود. مبدَّ

و(نور
یکی از بدایع علمی جعفر صادق ) ع ( راجع به نور می باشد 

ــیاء به سوی چشم ما می اید و از ان نور که از طرف هر  ــت که نور از طرف اش او گفته اس
شیء به سوی چشم ما می اید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء 
دور را به خوبی نمی بینیم و اگر تمام نوری که از یک شیء  دور بسوی چشم ما می اید به 
دیده برسد ما شیء  دور را نزدیک خواهیم دید .و اگر بتوان چیزی ساخت که به وسیله ان 
تمام نوری که از شیء  دور می اید به چشم بتابانیم در صحرا شتری را که در فاصله 3000
ــاهده  ــد در فاصله 60 ذرعی خواهیم دید . یعنی 50 بار ان را نزدیکتر مش ــی چرخ ذرع م
ــاگردان امام به اطراف رفت و بعد از این در جنگهای  ــط ش خواهیم کرد .این تئوری توس
صلیبی که تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گردید و در دانشگاههای اروپا 

تدریس شد.
  

ه( نظریه درباره عناصر اربعه
روزي  در محضر درس  پدرش  استاد یعني  محمد باقر علیه السالم به  این  قسمت  از فیزیک  
ارسطو که  در جهان  بیش  از چهار عنصر وجود ندارد که  عبارت  است  از خاک  و آب  و باد 
ــطو چگونه   و آتش ، جعفر صادق  ایراد گرفت  و گفت : حیرت  مي  کنم  که  مردي  چون  ارس
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متوجه  نگردیده  که  خاک  یک  عنصر نیست  بلکه  در خاک  عناصر متعدده  وجود دارد و هر 
یک  از فلزات  که  در خاک  مي باشد یک  عنصر جداگانه  به  شمار مي آید؟!

از زمان  ارسطو تا دورة جعفر صادق  به  تقریب  هزار سال  گذشته  بود و در آن  مدت  طوالني  
ــیاء محسوب  مي شدند و  ــطو گفت  یکي  از ارکان  علم  االش عناصر اربعه  به  طوري  که  ارس
ــة هیچ  کس  خطور نمي کرد که  با آن   ــته  باشد و در اندیش ــي  نبود که  به  آن  عقیده  نداش کس

عقیده  مخالفت  نماید.
ــت  و یکي  از اجزاي  هوا دربعضي   او در محضر درس  خود گفت : هوا داراي  چند جزء اس
ــت   ــام  دخالت  مي کند و آنها را تغییر مي دهد و از بین  اجزاي  متعّدد هوا همان  اس از اجس
ــد اجسامي  که  قابل  سوختن  هستند  ــوزانیدن  مي نماید، و اگر کمک  آن  نباش که  کمک  به  س

نمي سوزند.
ــاط  پیدا کرد، و او باز در دروس   ــالم انبس این  نظریّه  از طرف  خود جعفر صادق  علیه الس
خود گفت : آنچه  در هوا کمک  به  سوزانیدن  اجسام  مي نماید اگر از هوا جدا شود و به  طور 
خالص  به  دست  بیاید طوري  از لحاظ  سوزانیدن  اجسام  نافذ است  که  با آن  مي توان  َحدید 

)آهن ( را سوزانید.

مناظرات برخی شاگردان امام جعفر صادق)ع(
الف (مناظره با مرد شامی

مرحوم شیخ طوسی رضوان اهلّل تعالی علیه به نقل از هشام بن سالم حکایت فرماید:روزی 
ــالم ، در  ــاب حضرت ابو عبداهلّل ، امام جعفر صادق علیه الس ــه همراه جماعتی از اصح ب
ــهر شام اجازه گرفت  ــخصی از اهالی ش ــته بودیم ، که ش مجلس و محضر مبارکش نشس
ــالم او را داد و فرمود:  ــد و سالم کرد.امام علیه السالم جواب س ــپس وارد مجلس ش و س
ــامی !  ــت ، حضرت او را مخاطب قرار داد و فرمود:ای مرد ش ــین .پس از آن که نشس بنش
ــته ات چیست؟ و برای چه به این جا آمده ای ؟آن شخص اظهار داشت : شنیده ام  خواس
ــنا و عالم هستی ، لذا آمده ام تا مناظره  ــبت به تمام علوم و به همه مسائل آش ــما نس که ش
ــت : پیرامون قرآن ؛ و حروف مقّطعه و إ  کنم .حضرت فرمود: در چه موردی ؟عرضه داش
عراب آن .حضرت فرمود: مطالب خود را در این رابطه با حمران بن اعین در میان بگذار.
مرد شامی گفت : می خواهم با شخص خودت مباحثه و مناظره نمایم ، نه با دیگران .امام 
ــائل خود را با حمران مطرح کن ، چنانچه بر او غلبه کردی ، بر  ــالم فرمود: مس علیه الس
ــد.پس از آن ، شامی با حمران مشغول مذاکره و مناظره گردید، به  من نیز غالب خواهی ش
 طوری که خود خسته و عاجز گشت .حضرت فرمود: ای مرد شامی ! او را چگونه یافتی؟
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 پاسخ داد: او را شخصی متخّصص و آشنا یافتم ، هر آنچه سؤ ال کردم ، جواب کاملی شنیدم.
ــون  ــودت پیرام ــا خ ــم ب ــی خواه ــد م ــن باش ــه ممک ــت : چنانچ ــه داش ــپس عرض س
ــن تغلب  ــان ب ــه اب ــاره ب ــالم اش ــه الس ــادق علی ــام ص ــره نمایم؟ام ــی مناظ ــوم عرب عل
. ــن  ک ــره  مناظ ــخص  ــن ش ای ــا  ب ــی  ــی خواه م ــه  آنچ  : ــت  داش ــار  اظه و  ــود   نم

مرد شامی کنار ابان بن تغلب رفت و در مناظره با او مغلوب شد، این بار به حضرت گفت : 
می خواهم در علم فقه مناظره کنم .حضرت در این مرحله یکی دیگر از شاگردان خویش را 
به نام زراره ، معّرفی نمود و به مرد شامی فرمود: با او مناظره کن ، که تو را در مسائل ، قانع 
می نماید.و چون با زراره مباحثه و مناظره کرد، نیز مغلوب گشت و شکست خورد؛ حضرت 
 را مخاطب قرار داد و گفت : این بار می خواهم با خودت درباره علم کالم مناظره نمایم .
ــام مؤ من طاق خطاب  ــاگردان خود به ن ــالم این بار نیز به یکی دیگر از ش ــام علیه الس ام
ــامی در آنچه که می خواهد مناظره نما.پس  نمود و فرمود: ای مؤ من طاق ! با این مرد ش
ــامی در علم کالم مناظره نمود و بر او غالب گردید.و بر  ــتور حضرت با مرد ش او طبق دس
ــی ؛ و بعد از آن با هشام بن حکم  ــالم در توحید و خداشناس ــام بن س همین منوال با هش
ــت خورد.و امام جعفر  ــامی شکس پیرامون امامت و خالفت مناظره انجام گرفت و مرد ش
ــامی اظهار داشت : مثل این  ــم می نمود.سپس ش ــادمان بود و تبّس ــالم ش صادق علیه الس
ــما این چنین افرادی وجود دارند  ــیعیان ش ــتی به من بفهمانی ، که در بین ش که ، خواس
ــن فکر کن . ــند؟!حضرت فرمود: این چنی ــّلط می باش ــنا و مس ــه در علوم مختلف آش  ک
ــل را در کنار  ــّق و باط ــال ح ــود: خداوند متع ــرت فرم ــی حض ــت هائ ــس از صحب و پ
ــازند؛ و انبیا  ــن آن دو را جدا س ــتاد تا بی ــران و اوصیا را فرس ــرار داد؛ و پیامب ــر ق یکدیگ
ــود. ــن ش ــوب نمود تا فضیلت و عظمت هر یک بر دیگری روش ــا منص ــل از اوصی را قب
ــد. ــین باش ــما همنش ــی که با ش ــا به حال کس ــن لحظه گفت : خوش ــامی در ای ــرد ش  م
امام علیه السالم در پایان فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با رسول خدا - صلوات اهلّل 
ــین بودند؛ و اخبار و جریانات را از طرف خداوند متعال برای آن حضرت  علیهم - همنش
ــول اهلّل ! آیا ممکن است ، که من  ــت : یاابن رس ــامی اظهار داش ــپس مرد ش می آوردند.س
ــره مند فرمائی ؟ ــرا نیز از علوم و برکات خود به ــما قرار گیرم ؟و م ــیعیان ش  هم جزء ش
ــائل مورد نیاز او را تعلیمش   بده ، که  ــام فرمود: مس حضرت هم او را پذیرفت و به هش

برایت شاگردی شایسته باشد.
ب( هشام بن حکم

ــمندان معروف عصر امام صادق )ع ( بود؛ و در صف منکران  ــا کر دیصانی از دانش ابوش
ــید تا با  ــت ؛ ومعتقد به خداي نور و خدای ظلمت بود و همواره می کوش توحید قرار داش
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بحثهای کالمی ؛ عقیده خود را ثابت کند؛ و اسالم را نقض نماید؛ او بنیانگذار مکتبی به نام 
ــاگردانی داشت ؛ و حتی مدتی هشام بن حکم  از شاگردان او بود؛  ــده بود و ش دیصانیه ش

در اینجا به یک نمونه از ایراد تراشی های او توجه کنید:
ابو شاکر به نظر خود ایرادی برای قرآن یافته بود؛ روزی به هشام بن حکم )شاگرد برجسته 
ــتی ( را تصدیق  امام صادق ( گفت : در قرآن آیه ای وجود دارد که عقیده ما )دوگانه پرس
می کند.کدام آیه را می گوئی ؟ آنجا که )در آیه 84سوره زخرف ( می خوانیم :و هو الذی 
ــمان معبود است و در زمین نیز  ــی است که در آس ــما اله و فی االرض اله : او کس فی الس
ــمان معبودی دارد؛ و زمین معبود دیگر.هشام می گوید: من  ــد؛ بنابراین آس معبود می باش
ــخ بگویم ؛ در آن سال به زیارت خانه خدا مشرف شدم ؛ و نزد  ــتم چگونه به او پاس ندانس
ــخن بی دین  امام صادق )ع ( رفتم و ماجرا را عرض کردم.امام صادق )ع ( فرمود: این س
خبیثی است ؛ هنگامی که بازگشتی ؛ از او بپرس : نام تو در کوفه چیست؟ می گوید: فالن .

بگو: نام تو در بصره چیست ؟
می گوید: فالن ؛ سپس بگو: پروردگار ما نیز همین گونه است ؛ نام او در آسمان اله  است و در 
 زمین نام او اله  است ؛ و همچنین در دریاها؛ و صحراها و در هر مکانی ؛ اله و معبود؛ او است .
هشام می گوید: هنگامی که بازگشتم ؛ به سراغ ابوشاکر رفتم ؛ و این پاسخ را به او دادم .

گفت : )این سخن از تو نیست ؛ این را از حجاز آورده ای(هذه نقلت من الحجاز

تاثیر شخصیت علمی امام جعفر صادق )ع( بر سبک زندگی اسالمی
ــیعیان حقیقی مکتب  ــار و منش علمی خود به ش ــر صادق )ع( با رفت ــی که امام جعف راه
جعفری نشان می دهد، راهی گوهر بار و پر ثمر است که باید در آن مسیر پی جستن شیوه 
ای برای به دست آوردن علم در راه خدمت و هدایت خلق ،چگونه زیستن اللهی و رسیدن 
ــان متخصص حوضه ی  ــمندان و کارشناس به هدف اصلی خلقت بود.تمام دغدغه ی دانش
علوم اجتماعی غرب بر آن است که سبک و الگویی  مناسب و استوار بر پایه های عقالنی 
ــتن بشر ارائه دهند، حال آنکه در مکتب اسالم  و بزرگان  و علمی روز دنیا برای بهتر زیس
ــرایط حساس، همچون امام جعفر صادق)ع(، شیوه ی حرکت و  آن در برخی اوضاع و ش
تقویت علمی را از مبارزه و جهاد مسلحانه برای خروج مردم از جهالت  اوالتر دانسته و با 
این الگو حتی شاگردانی از خود به یادگار گذاشتند که با تاسی به نهضت علمی آنان حتی 

زمامداران و حاکمان ظالم را نیز مغلوب نمودند. 
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جمع بندی و نتیجه گیری
اگر ما با توجه به آموزه های دین اسالم و تفحص در سیره ،  شخصیت  علمی  و جایگاه 
ــان در مسیر زندگی  ــاگردان ایش اجتماعی بزرگوارانی همچون امام جعفر صادق )ع(  و ش
خود راه بهتر زیستن و رسیدن به قله های علم و دانش برای خدمت به خلق را برگزینیم 
، بی شک هم به تکامل بعد معنوی و هم مادی پرداخته ایم ،عالوه بر آن که می توان این 
ــالمی که الزمه آن دست یابی به قله های  ــرفته و بزرگ اس ــیدن  به تمدن پیش راه را تا رس
علمی در همه زمینه هاست ، ادامه داده و دستاوردی بزرگ برای نسل های بعدی به جای 
گذاشت. این تمدن سدی محکم از لحاظ بنیه های علمی و اعتقادی در برابر سبک زندگی 

مادی گرایانه غربی خواهد بود.

منابع: 
قرآن کریم
نهج البالغه

کتاب تذکره االئمه اثر عالمه بزرگوار مجلسی
کتاب اصول کافی اثر شیخ کلینی

کتاب التهذیب اثر محمد بن حسن طوسی
درسنامه امام صادق)ع ( اثر آیت اهلل سید صادق شیرازی

کتاب امام شناسی، جلد هجدهم اثر آیت اهلل سید محمد حسین حسینی طهرانی
کتاب امام جعفر صادق شگفتی قرن ها

مقاله سیره عملي امام جعفر صادق )علیه السالم( اثر جمیله مهدوي نیا 
مقاله رییس مذهب جعفري اثر محمد رضا الجوردي 

مقاله دفاع عقالني از دین نگاهي به سیره علمي امام صادق )ع( در تبیین معارف دیني اثر 
رباني گلپایگاني 

مقاله جنبش علمي و فرهنگي درمیان دو توفان شدید سیاسي اثر اسد اهلل افشار  
مقاله تربیت یافتگان مکتب امام صادق )ع( اثر محمد اصغري نژاد  

پایگاه اینترنتی ابناء
پایگاه اینترنتی تبیان

پایگاه اینترنتی راسخون
پایگاه اطالع رسانی شیعیان
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ارائه مدلی جهـت ارزیابی تأثیرراهبردهای انطباق سـازی 
رفتار دانشجویان بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

)مورد مطالعه؛ دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت(
فرهاد شفیع پور مطلق1،مجتبی مال احمدی2 

چکیده
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی راهبردهای  انطباق سازی  رفتار دانشجویان باسبک زندگی 
ــجویان دانشگاه  ــت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش امام جعفرصادق )ع( بوده اس
آزاد اسالمی واحد محالت)1900 نفر( در سال تحصیلی 91-1392 تشکیل داده اند.روش 
ــیوه نمونه گیری، طبقه ای متناسب با  ــتگی بوده است. ش پژوهش، توصیفی از نوع همبس
حجم بوده که نهایتًا تعداد 320 نفر بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق 
ــت که عبارتند از:1. پرسشنامه محقق ساخته   ــاخته بوده اس ــامل سه  پرسشنامه محقق س ش
ــه گانه اثرگذار)آموزشی،فرهنگی، پژوهشی( بر انطباق سازی رفتار دانشجویان  راهبردهای س
با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 2. پرسشنامه محقق ساخته تغییر نگرش دانشجویان 3. 
 پرسشنامه محقق ساخته تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(. 
 بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد، راهبردهای سه گانه آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی بر تغییر 

1.استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت، محالت، ایران،نویسنده مسؤل
2.گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دهق، دهق، ایران
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رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، اثر مستقیم دارد. نیز نتایج نشان 
ــجویان، رابطه بین راهبردهای سه گانه)آموزشی، فرهنگی، پژوهشی(  داد، تغییر نگرش دانش
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، واسطه گری  ــده منطبق  با س را  با تغییر رفتار ادراک ش
 =0/96،RMR =0/037 ،RMSEA= 0/0231،ــاس یافته های جدول فوق می کند.  بر اس
ــر این  ــوده و بیانگ  ب

2χ =29/74،df =73 )P)value=0/00687 ،AGFI=0/089،GFI
است که مدل مورد مطالعه از برازش نسبتًا مطلوبی برخوردار بوده است.

ــبک  ــی، س ــی، راهبردهای فرهنگی، راهبردهای پژوهش کلید واژه ها:راهبردهای آموزش
زندگی امام جعفرصادق )ع(

مقدمه
ــلمانی واجب و ضرروی است.  ــیره و سبک زندگی امامان معصوم،بر هر مس پیروی از س
ــتلزم توجه به دین و فرهمگ دینی است)ابوالقاسمی،1384(.  توسعه و بهبود فرهنگی مس
ــیعیان جهان، و مؤسس مذهب شیعه جعفری  است.  ــم ش امام محمد صادق)ع(،امام  شش
قرآن کریم ، که کتاب هدایت و پاسخ گو به نیازها و خواسته های فطری انسان هاست ، به نیاز 
مهم بشر )نیاز به الگو( پاسخ گفته است و پیامبران ، پیشوایان معصوم : و اولیأ الهی را الگوی 
ــور فردی و اجتماعی ،  ــرده و تأکید فرموده که در تمام ام ــان ها معرفی ک ــی برای انس خوب
سیاسی ، اقتصادی و... از آن ها تأثیر و سرمشق بگیرند. چنان که قرآن کریم می فرماید: “لََقد 
کان َ لَُکم فی َرسول ِ اهللّ ِ اُسَوه ٌ َحَسنَه ٌ; )احزاب ،21( برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق 
ــی بود...« پیامبر اکرم امامان معصوم : و اولیأ الهی در تمام زندگی ، در روحیات عالی ،  نیکوی
شکیبایی ، هوشیاری ، صداقت ، درایت ، مدیریت ، اخالص ، توجه به خدا، تسلط بر حوادث ، 
ــکالت ، قیام در برابر ظلم و ستم ، مبارزه با جهل و  ــدن در برابر سختی ها و مش ــلیم نش تس
ــتند. بنابراین ، هر کس از این بزرگواران در امور  ــق و الگوی خوبی هس ــرک و... سرمش ش
ــو برداری کند، می تواند با  ــدد زندگی فردی و اجتماعی خود پیروی و الگ ــف و متع مختل
توکل به خدا و استعانت از او در مراحل زندگی در دنیا و آخرت سرافراز باشد. حضرت  
ــرآمد  ــجایای  اخالقی  س ــادق  )ع ( مانند پدران  بزرگوار خود در کلیه  صفات  نیکو و س ص
ــیعه، ج 4، ص 861. ( . حضرت  صادق )ع ( دارای  قلبی  روشن  به   ــائل الش روزگار بود)وس
ــدان  مانند اجداد خود بود . دارای  حکمت  و علم   ــان  و انفاق  به  نیازمن نور الهی  و در احس
ــال  با نهایت  مناعت   ــان  بود. با کمال  تواضع  و در عین  ح ــوذ کالم  و قدرت  بی ــیع  و نف وس
ــت   ــوزان  حجاز بیل  به  دس ــخصا انجام  می داد، و در برابر آفتاب  س طبع  کارهای  خود را ش
گرفته  ، در مزرعه  خود کشاورزی  می کرد و می فرمود : اگر در این  حال  پروردگار خود را 
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مالقات  کنم  خوشوقت  خواهم  بود ، زیرا به  کد یمین  و عرق  جبین  آذوقه  و معیشت  خود 
ــه  وی  صادق  می گفتند که  هر چه  می گفت   ــواده ام  را تأمین  می نمایم .از این  جهت  ب و خان
راست  و درست  بود و فضیلت  او مشهورتر از آن  است  که  گفته  شود . امام صادق)ع( می 
ــعادت  ــت که بهره گیری از آن باعث س ــد: قرآن تجلی گاه خدا و گنجینه کاملی اس فرمای
ــان می شود. قرآن آیینه عبرت است.” علیکم بالقرآن! فما و جدتم آیه نجا بها من کان  انس

قبلکم فاعملوا به، و ما وجدتموه هلک من کان قبلکم فاجتنبو«) الحیاه، ج 2، ص 116(.

چارچوب نظری تحقیق
از دیدگاه شهید مطهری نظام ارزش ها مبتنی بر طرز تلقی افراد از زندگی و موقعیت انسان 
ــفه  ــتن نوعی فلس ــیاری از جوانان داش در جهان و در رابطه با پدیده های جهان است.بس
ــفیع پور مطلق و  زندگی را برای خود ضروری می دانند)مطهری،1365(. نتایج پژوهش ش
محمودآبادی)1387( نشان داد، عوامل مربوط به انگیزش، فرهنگ، و تعلیم و تربیت، نقش 
ــرت زهرا)س( در بین دختران  ــازی و الگو پذیری رفتارهای حض عمده ای در نهادینه س
دانشجو ایفا می کند. نتایج شفیع پور مطلق و همکاران)1383( نشان داد، عوامل فرهنگی و 
آموزشی بر توسعه تفکر عاشورایی بین دانشجویان اثر گذار است. انطباق رفتار دانشجویان 
ــیره امام صادق)ع( موجب بهبود و ارتقای رفتاری آنها در زندگی می شود.امام جعفر  با س
صادق )ع( :من رضی من اهلل بالیسیر من المعاش رضی اهلل منه بالیسیر من العمل. یعنی هر 
ــد خدا هم به عمل اندک او راضی شود )اصول  ــاده از خدا راضی باش که به یک زندگی س
ــه اطهار)ع( در بهبود زندگی  ــی تردید بهره گیری از گفتار ائم ــی ، ج 3 ، ص 207(. ب کاف
افراد تأثیر به سزایی دارد. از امام صادق ـ علیه السالم ـ پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا 
ــتم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم؛ 2.  کردی؟فرمودند : بر چهار اصل: 1.دانس
ــتم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد،  ــتم که خدا مرا می بیند، پس حیا کردم؛ 3.دانس دانس
ــی، بحارا  ــت، پس مهیا شدم)مجلس ــتم که پایان کارم مرگ اس پس تالش کردم؛ 4.و دانس
ــت ؟  ــد . کدام اعمال بهتر اس ــالم عرض ش النوار،ج 2،ص230(. به امام صادق علیه الس
فرمود : نماز در وقت و نیکی با پدر و مادر و جهاد در راه خدای متعال )اصول کافی ، ج 
ــت داشتن  ــت که فرمودند: الزمه دوس 3 ، ص 231(.  روایت از امام جعفر صادق)ع(  اس
ــتن برادر دینی است. هر که در عملی دیگری را شریک خدا قرار دهد،  ــت داش دین، دوس
ــی که برای مردم عمل کند، پاداش او بر عهده مرد.  خدا آن عمل را از او نمی پذیرد. کس
ــالم وارد شدم در حالی که جامه ای از خز  ــفیان می گوید: بر جعفر بن محّمد علیه الس س
سیاه بر تن و عبایی از خز بر دوش داشت . با تعجب به آن حضرت نگاه می کردم ! فرمود: 
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ــت که به ما نگاه می کنی شاید تو از لباس ما در شگفتی ؟ عرض  ــده اس ای ثوری ! چه ش
ــما و پدرانتان نیست ، فرمود: ای ثوری ! آنها در زمان  ــول اهلّل این لباس ش کردم : یابن رس
ــتی و نیازمندیشان عمل می کردند و امروز  ــتی و نیازمندی بودند، به مقدار تنگدس تنگدس
ــمینه سفیدی  ــتین جامه را پس زد، زیر آن جامه پش ــت. آنگاه آس هنگام فراوانی نعمت اس
نمودار شد که دامن و آستینش از دامن و آستین لباس رویی کوتاهتر بود، فرمود: ای ثوری 
ــیده ایم . در  ــما پوش ــاس زیر را برای خدای تعالی و این لباس   رویی را برای ش ــن لب ! ای
لباس پـوشیدن هم ظاهر را حفظ می کرد و هـم توانایی مالی را ومـی فـرمود: »بهتـریـن 
لباس در هر زمان، لباس معمـول مردم همان زمان است«  هم لباس نـو می پـوشید و هم 
ــید و هـم لباس کم بها و می  فرمـود:  ــاس وصله دار. هـم لباس گران قیمت می پـوش لب
ــالم  ــطام می گوید: جعفر بن محّمد علیه الس ــت«. هیاج بن بس »اگرکهنه،نباشد،نوهـم،نیس
ــرد که برای خانواده خویش چیزی نمی ماند و همواره می  ــدری دیگران را اطعام می ک بق
ــه چیز: تأخیر نینداختن ، کوچک شمردن و  ــد مگر به س فرمود: کار نیک به کمال نمی رس
پنهان داشتن. یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر این است که یک نفر مسلمان باید زندگی خود 
را از زندگی عمومی جدا نداند،باید زندگی خود را با زندگی عموم تطبیق دهد.معنی ندارد 
ــک قرار دادن قل  در حالی که عموم مردم در بدبختی زندگی می کنند عده دیگر با مستمس
من حرم زینة اهلل التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق  در دریای نعمت غوطه ور بشوند 
هر چند فرض کنیم که از راه حالل به چنگ آورده باشند. خود امام صادق سالم اهلل علیه 
که به اقتضای زمان،زندگی را بر خاندان خود توسعه داده بود،یک وقت اتفاق افتاد که نرخ 
خواربار ترقی کرد و قحط و غال پدید آمد.به خادم خود فرمود چقدر آذوقه و گندم ذخیره 
ــت.فرمود همه آنها را ببر و  ــود داریم؟عرض کرد:زیاد داریم،تا چند ماه ما را بس اس موج
در بازار به مردم بفروش،گفت اگر بفروشم دیگر نخواهم توانست گندمی تهیه کنم.فرمود 
الزم نیست،بعد مثل سایر مردم روز به روز از نانوایی تهیه خواهیم کرد،و دستور داد از آن 
ــد،یعنی از همان نانی باشد  به بعد خادم نانی که تهیه می کند نصف جو و نصف گندم باش
ــختی و  ــتفاده می کردند.فرمود: من تمکن دارم به فرزندان خودم در این س که اکثر مردم اس
ــتی نان گندم بدهم،اما دوست دارم خداوند ببیند من با مردم مواسات می کنم.اصل  تنگدس
ــت،زهد به معنی  ــندیده اس ثابت و تغییر ناپذیر دیگری که در همه حال و همه زمانها پس
ــان در همه حال و همه زمانها خوب  ــت که انس عزت نفس و مناعت طبع و بلند نظری اس
است نسبت به امور مادی بی اعتنا باشد،دین را به دنیا،و فضیلت و اخالق را به پول و مقام 

نفروشد،به امور مادی به چشم وسیله نگاه کند نه به چشم هدف و مقصد.



511

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــازی  رفتار  ــوص ارزیابی راهبردهای  انطباق س ــدل مفهومی پژوهش در خص ــکل 1. م ش
دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

فرضیه های تحقیق
ــی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق  1.راهبردهای آموزش

)ع(، اثر مستقیم دارد.
ــده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق  2.راهبردهای فرهنگی بر تغییر رفتار ادراک ش

)ع( ، اثر مستقیم دارد.
ــی بر  تغییر رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق  3.راهبردهای پژوهش

)ع(، اثر مستقیم دارد.
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ــجویان، رابطه بین راهبردهای سه گانه)آموزشی، فرهنگی، پژوهشی(  4.تغییر نگرش دانش
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، واسطه گری  ــده منطبق  با س را  با تغییر رفتار ادراک ش

می کند.
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر،  توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را 
کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت)تعداد 1900 نفر( تشکیل داده اند. شیوه 
نمونه گیری، طبقه ای متناسب با حجم بوده که نهایتاً  بر اساس جدول مورگان تعداد 320 نفر  
برای تحقیق  بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه  پرسشنامه محقق ساخته بوده 
است که عبارتند از:1. پرسشنامه محقق ساخته  راهبردهای سه گانه اثرگذار)آموزشی،فرهنگی، 
پژوهشی( بر انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 2. پرسشنامه 
محقق ساخته تغییر نگرش دانشجویان 3. پرسشنامه محقق ساخته تغییر رفتار ادراک شده مبتنی 

بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(
                      جدول 1. ضریب اعتبار پرسشنامه های پژوهش  

یافته هاي تحقیق
فرضیه اول

ــبک زندگی امام جعفرصادق  ــی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با س راهبردهای آموزش
)ع(، اثر مستقیم دارد.

ــتگي و مجذور ضریب همبستگي چندگانه پیش بیني تغییر رفتار  جدول)1( ضریب همبس
ــده مبتنی بر انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(  ادراک ش

تعداد پرسشنامه هاشماره
گویه ها

ضریب اعتبار به روش 
آلفای کرونباخ

پرسشنامه محقق ساخته  راهبردهای سه گانه 1
اثرگذار)آموزشی،فرهنگی، پژوهشی( بر انطباق سازی رفتار 

دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

180/93

پرسشنامه محقق ساخته عوامل انگیزشی مؤثر بر انطباق 2
سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

90/89

پرسشنامه محقق ساخته تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر 3
سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

140/91
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بر اساس راهبردهای آموزشی اثرگذار براساس یافته هاي جدول فوق،راهبردهای آموزشی 

بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع اثر مستقیم دارد. براساس 
ــط اساتید قبل از  ــها و آموزه های امام معصوم توس ضریب بتا به ازای یک واحد انتقال ارزش
تدریس، تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 0/524  واحد افزایش، 
به ازای یک واحد انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید  حین تدریس ، تغییر 
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع(   0/638 واحد افزایش، به ازای  ــده مبتنی بر س رفتار ادراک ش
انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس، تغییر رفتار ادراک شده مبتنی 

βSted.
error

etaβtsigR2R2R∆Fsig

مرحله اول
ضریب ثابت

انتقال ارزشها و 
آموزه های امام 

معصوم توسط اساتید 
قبل از تدریس

13/504
4/526

1/518
2/7360/452

4/368
8/569

0/001
0/001

0/5690/3240/537467/3570/001

مرحله دوم
ضریب ثابت

انتقال ارزشها و 
آموزه های امام 

معصوم توسط اساتید 
قبل از تدریس

 انتقال ارزشها و 
آموزه های امام 

معصوم توسط اساتید  
حین تدریس

4/584
0/472
0/369

1/428

0/460
0/528

0/427

0/736

5/738
11/636
7/562

0/001

0/001
0/001

0/5210/2710/426383/4870/001

مرحله سوم
ضریب ثابت

انتقال ارزشها و 
آموزه های امام 

معصوم توسط اساتید 
قبل از تدریس

 انتقال ارزشها و 
آموزه های امام 

معصوم توسط اساتید  
حین تدریس

انتقال ارزشها و 
آموزه های امام 

معصوم توسط اساتید 
بعد از تدریس

0/427
0/463
0/395
0/753

0/451
0/469
0/527
0/349

0/524
0/638
0/542

0/523
0/685
0/539
0/426

0/001

0/001
0/001
0/001

0/6380/4070/675359/5680/001
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ــت. بر اساس یافته های  ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 0/542 واحد افزایش یافته  اس بر س
جدول فوق، انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید قبل از تدریس به تنهایی 32 
درصد واریانس، انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید  حین تدریس 27 درصد 
واریانس، و انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس به تنهایی 41 
درصد واریانس تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( را تبیین  کرده 

است.
فرضیه دوم

راهبردهای فرهنگی بر تغییر رفتار ادراک شده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، 
اثر مستقیم دارد.

ــتگي و مجذور ضریب همبستگي چندگانه پیش بیني تغییر رفتار  جدول)2( ضریب همبس
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( بر اساس  راهبردهای فرهنگی  ــده مبتنی بر س ادراک ش
 اثرگذاربراساس یافته هاي جدول فوق، راهبردهای  فرهنگی بر انطباق سازی رفتار دانشجویان 
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( اثر مستقیم دارد. براساس ضریب بتا به ازای یک واحد  با س
مسابقات مقاله نویسی آموزه های امام معصوم، انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی 
امام جعفرصادق )ع( 0/683 واحد افزایش، به ازای یک واحد برگزاری سخنرانی در خصوص 
آموزه های امام معصوم، انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 
0/472 واحد افزایش، به ازای یک واحد برگزاری اردوهای زیارتی عتبات عالی، انطباق سازی 
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 0/594 واحد افزایش، و به ازای یک  ــجویان با س رفتار دانش
واحد تجلیل از آثار چاپ شده مربوط به سیره امام معصوم، انطباق سازی رفتار دانشجویان 
با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 0/457 واحد افزایش یافته است. بر اساس یافته های 
ــی آموزه های امام معصوم به تنهایی 46 درصد واریانس،  ــابقات مقاله نویس جدول فوق، مس
برگزاری سخنرانی در خصوص آموزه های امام معصوم به تنهایی 56 درصد واریانس، برگزاری 
اردوهای زیارتی عتبات عالی به تنهایی 32 درصد واریانس، تجلیل از آثار چاپ شده مربوط 
ــبک  ــده مبتنی بر س ــیره امام معصوم به تنهایی 73 درصد واریانس تغییر رفتار ادراک ش به س

زندگی امام جعفرصادق )ع( را تبیین  کرده است.
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βSted.
error

etaβtsigR2R2R∆Fsig

مرحله اول
ضریب ثابت

مسابقات مقاله 
نویسی آموزه های 

امام معصوم

2/494
4/582

0/426
0/8370/478

5/492
4/588

0/001
0/0010/6790/4610/526469/5270/001

مرحله دوم
ضریب ثابت

مسابقات مقاله 
نویسی آموزه های 

امام معصوم
 برگزاری سخنرانی 
در خصوص آموزه 

های امام معصوم

0/748
0/587
0/435

0/379
0/562
0/4720/385

0/582

6/402
5/572
7/839

0/001
0/001
0/0010/7520/5650/458367/7480/001

مرحله سوم
ضریب ثابت

مسابقات مقاله 
نویسی آموزه های 

امام معصوم 
برگزاری سخنرانی 
در خصوص آموزه 

های امام معصوم
برگزاری اردوهای 
زیارتی عتبات عالی

3/662
6/481
0/546
0/732

0/345
1/379
0/328
0/836

0/459
0/346
0/491

3/683
5/576
4/829
6/674

0/001
0/001
0/001
0/0010/5680/3220/526417/3830/001

مرحله چهارم
ضریب ثابت

مسابقات مقاله 
نویسی آموزه های 

امام معصوم
 برگزاری سخنرانی 
در خصوص آموزه 

های امام معصوم
برگزاری اردوهای 
زیارتی عتبات عالی
تجلیل از آثار چاپ 
شده مربوط به سیره 

امام معصوم

0/429
0/983
0/328
0/520
0/485

0/385
0/343
1/492
0/349
1/485

0/683
0/472
0/594
0/457

4/583
7/585
3/563
6/768
4/784

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/7340/5380/749628/2130/001
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فرضیه سوم
ــده منطبق با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، اثر  ــی بر  تغییر رفتار ادراک ش راهبردهای پژوهش

مستقیم دارد.
ــتگي و مجذور ضریب همبستگي چندگانه پیش بیني تغییر رفتار ادراک  جدول)3( ضریب همبس
شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(   بر اساس  راهبردهای پژوهشی اثرگذاربراساس 
یافته هاي جدول فوق، راهبردهای  فرهنگی بر انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام 
جعفرصادق )ع( اثر مستقیم دارد. براساس ضریب بتا به ازای یک واحد استقبال از طرحهای پژوهشی 
سیره امام معصوم، انطباق سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 0/278 واحد 
افزایش، به ازای یک واحد اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم، انطباق 
سازی رفتار دانشجویان با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، 0/633 واحد افزایش یافته است. بر 
اساس یافته های جدول فوق، استقبال از طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم 18 درصد واریانس 
و اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم 42 درصد واریانس تغییر رفتار 

ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( را تبیین  کرده است.

βSted.
error

etaβtsigR2R2R∆Fsig

مرحله اول
ضریب ثابت
استقبال از 
طرحهای 

پژوهشی سیره 
امام معصوم

3/326
3/635

0/635
1/5370/436

4/526
7/579

0/001
0/001

0/4260/1810/528412/2490/001

مرحله دوم
ضریب ثابت
استقبال از 
طرحهای 

پژوهشی سیره 
امام معصوم 
اختصاص 
بودجه برای 

انجام طرحهای 
پژوهشی سیره 

امام معصوم

0/328
0/734
0/247

1/345
0/427
0/7530/278

0/633

4/738

5/592

4/372

0/001

0/001

0/0010/6470/4180/468453/5790/001
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فرضیه چهارم
ــجویان، رابطه بین راهبردهای سه گانه)آموزشی، فرهنگی، پژوهشی( را   تغییر نگرش دانش
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، واسطه گری می  ــده منطبق  با س با تغییر رفتار ادراک ش

کند.
جدول 4 ، مسیرهای آزمون شده در الگوی معادله ساختاری

تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر تغییر نگرش دانشجویانمتغیرهای پژوهششماره
سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

اثر 
مستقیم

اثر غیر 
مستقیم

اثر اثر کل
مستقیم

اثر غیر 
مستقیم

اثر کل

0000/142تغییر نگرش دانشجویان1  00/142

انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم 3
توسط اساتید قبل از تدریس

0/15600/1560/1140/0210/135

انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم 4
توسط اساتید حین تدریس

0/13300/1330/1170/0180/135

انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم 5
توسط اساتید بعد  از تدریس

0/16300/1630/1190/0230/142

مسابقات مقاله نویسی آموزه های امام 6
معصوم

0/17400/1740/1210/0240/145

برگزاری سخنرانی در خصوص آموزه 7
های امام معصوم

0/12600/1260/118 0/0170/135

0/11900/1190/1170/0160/133برگزاری اردوهای زیارتی عتبات عالیه8

تجلیل از آثار چاپ شده مربوط به 9
سیره امام معصوم

0/13700/1370/1240/0190/143

استقبال از طرحهای پژوهشی سیره 10
امام معصوم

0/12400/1240/1130/0180/131

اختصاص بودجه برای انجام طرحهای 11
پژوهشی سیره امام معصوم

0/12800/1280/1250/0190/144
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جدول فوق نشان داد که اثر مستقیم انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید 
قبل از تدریس بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر 
با ) 0/114(، اثر مستقیم انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید حین تدریس 
بر بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/117(، 
ــتقیم انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس بر تغییر  اثر مس
رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/119(،اثر مستقیم 
ــی آموزه های امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک  ــابقات مقاله نویس مس
زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/121(،اثر مستقیم برگزاری سخنرانی در خصوص 
آموزه های امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق 
ــزاری اردوهای زیارتی عتبات عالیه بر تغییر رفتار  ــتقیم برگ )ع( برابر با ) 0/118(، اثر مس
ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/117(،اثرمستقیم تجلیل 
ــیره امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک  ــده مربوط به س از آثار چاپ ش
ــتقبال از طرحهای پژوهشی  ــتقیم اس زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/124(،اثرمس
ــده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(  ــیره امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش س
ــی سیره امام  ــتقیم اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهش برابر با ) 0/113(،اثرمس
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با )  ــده مبتنی بر س معصوم برتغییر رفتار ادراک ش
ــتقیم انتقال ارزشها و  ــان داد که اثر غیرمس ــت. همچنین جدول فوق نش 0/125(، بوده اس
ــاتید قبل از تدریس بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر  ــط اس آموزه های امام معصوم توس
سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/021(، اثر غیرمستقیم انتقال ارزشها و آموزه 
ــط اساتید حین تدریس بر بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک  های امام معصوم توس
زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/018(، اثر غیرمستقیم انتقال ارزشها و آموزه های 
امام معصوم توسط اساتید بعد از تدریس بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی 
ــتقیم مسابقات مقاله نویسی آموزه های  امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/023(،اثر غیر مس
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر  ــده مبتنی بر س امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش
ــخنرانی در خصوص آموزه های امام معصوم بر  ــتقیم برگزاری س با ) 0/024(،اثر غیر مس
ــده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/017(، اثر  تغییر رفتار ادراک ش
ــده مبتنی بر  ــتقیم برگزاری اردوهای زیارتی عتبات عالیه بر تغییر رفتار ادراک ش غیر مس
ــتقیم تجلیل از آثار چاپ  ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/016(،اثرغیرمس س
ــده مبتنی بر سبک زندگی امام  ــیره امام معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش ــده مربوط به س ش
ــتقیم استقبال از طرحهای پژوهشی سیره امام  جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/019(،اثرغیرمس



519

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با )  ــده مبتنی بر س معصوم بر تغییر رفتار ادراک ش
ــتقیم اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام معصوم  0/018(،اثرغیرمس
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( برابر با ) 0/019(،  ــده مبتنی بر س برتغییر رفتار ادراک ش

بوده است.

ــازی رفتار  ــوص  ارزیابی راهبردهای انطباق س ــی پژوهش در خص ــکل1. مدل مفهوم ش
دانشجویان  با سبک زندگی امام جعفرصادق )ع(

2χdf)P)valueAGFIGFIRMRR -
SEA

239/74730/003160/890/960/0370/0231
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 جدول 6. شاخص های مدل تجربی پژوهش 
 =0/96،RMR =0/037 ،RMSEA= 0/0231،ــوق ــدول ف ــای ج ــه ه ــاس یافت ــر اس  ب
ــوده و بیانگر این   ب

2χ =29/74،df =73 ، )P)value=0/00687 ،AGFI=0/089،GFI
است که مدل مورد مطالعه از برازش نسبتًا مطلوبی برخوردار بوده است.

بحث و نتیجه گیری
ــیره و  ــت تا با پیروی از امامان معصوم)ع( تالش نماید که س ــلمانی واجب اس بر هر مس
ــجویان برای مکارم اخالق اسالمی  ــبک زندگی آنها را در رفتار خود نهادینه سازد.دانش س
ــبک زندگی امامان خود پرداخته و از مسائلی که مانع رشد و تعالی  خود باید به مطالعه س
ــجویان با سیره امام صادق)ع( موجب بهبود  ــود، دوری گزنند. انطباق رفتار دانش آنها می ش
ــود.  نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضیه اول،  و ارتقای رفتاری آنها در زندگی می ش
نشان داد، راهبردهای آموزشی بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق 
)ع( اثر مستقیم دارد. در این میان راهبرد  انتقال ارزشها و آموزه های امام معصوم توسط اساتید 
بعد  از تدریس، بیشترین تأثیر را بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق 
)ع( داشته است.در خصوص فرضیه دوم پژوهش، نتایج نشان داد، راهبردهای فرهنگی بر 
تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( اثر مستقیم دارد. در این میان 
مسابقات مقاله نویسی آموزه های امام معصوم، بیشترین تأثیر را بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی 
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع( داشته است. در خصوص فرضیه سوم پژوهش، نتایج  بر س
نشان داد، راهبردهای پژوهشی بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق 
)ع( اثر مستقیم دارد. در این میان اختصاص بودجه برای انجام طرحهای پژوهشی سیره امام 
معصوم، بیشترین تأثیر را بر تغییر رفتار ادراک شده مبتنی بر سبک زندگی امام جعفرصادق )ع( 
داشته است. در خصوص فرضیه چهارم پژوهش، نتایج نشان داد، تغییر نگرش دانشجویان، 
رابطه بین راهبردهای سه گانه)آموزشی، فرهنگی، پژوهشی( را  با تغییر رفتار ادراک شده 
ــبک زندگی امام جعفرصادق )ع(، واسطه گری می کند. نتایج شفیع پور مطلق  منطبق  با س
ــعه تفکر عاشورایی بین  ــی بر توس ــان داد، عوامل فرهنگی و آموزش و همکاران)1383( نش
ــجویان اثر گذار است. نتایج پژوهش شفیع پور مطلق و محمودآبادی)1387( نشان داد،  دانش
عوامل مربوط به انگیزش، فرهنگ، و تعلیم و تربیت، نقش عمده ای در نهادینه سازی و الگو 
ــجو ایفا می کند.   نتایج پژوهش  ــری رفتارهای حضرت زهرا)س( در بین دختران دانش پذی
حاضر نشان داد، برای انطباق رفتار دانشجویان با سیره و سبک زندگی امامان معصوم)ع( باید 
از راهبردهای آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی بهره جست تا نگرش دانشجویان نسبت به سبک 
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زندگی و برخورد با دیگران تغییر یابد.
ــان داد، مدل مورد مطالعه از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده  همچنین نتایج پژوهش نش

است.

منابع
قرآن، سوره احزاب، آیه 21.

ابوالقاسمی، محمد جواد.)1384(. بسوی توسعه فرهنگی در جامعه ایران ،تهران: انتشارات 
عرش پژو 

الحیاه، ج 2، ص 158. 
ــید محمود.)1387(. برسی راههای نهادینه سازی  شفیع پور مطلق، فرهاد؛محمودآبادی،س
رفتار حضرت زهرا)س(به مثابه الگوی زنان امروز در بین دختران دانشگاهی از دیدگاه اساتید 
ــنامه انقالب اسالمی،سال هفتم،شماره چهاردهم،تابستان،دانشگاه  حوزه و دانشگاه،پژوهش

اصفهان.
شفیع پور مطلق، فرهاد.)1381(. راههاي انطباق رفتار مدیران آموزشي با معیارهاي اخالق 
ــگاه «، دومین همایش مدیریت اسالمي، فصلنامه  ــالمي از دیدگاه اساتید حوزه و دانش اس

علمی- پژوهشی حوزه و دا نشگاه، شماره 32.
کلینی، محمد بن یعقوب )متوفی 1328ه.ق( ، اصول کافی، انتشارات اسالمیه 1388 هجری 

قمری ، تهران ، ایران 
ــی و  ــه آموزش ــاح یزدی، محمد تقی.)1375(.اخالق در قرآن، چاپ اول، قم، موسس مصب

پژوهشی امام خمینی.
مجلسی، محمد باقر.)1403(.بحاراالنوار، چاپ سوم، بیروت، موسسه الوفاء.

وسائل الشیعه، ج 4، ص 861. 



522

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

عنوان مقاله: جنبش علمی و مکتب جعفری
منصوره شفیعی1

چکیده:
از نظر فکري و فرهنگي، عصر امام صادق )ع(  عصر جنبش فکري و فرهنگي بود. در آن 
ــابقه یي در جامعه ي اسالمي به وجود آمد و علوم مختلف،  ــور و شوق علمي بي س زمان ش
ــالمي همچون: علم قرائت قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، کالم و علوم بشري  اعم از علوم اس
ــت به  ــفه، ریاضیات و غیره رونق یافت و هر کس که متاع فکري داش همچون: طب، فلس
بازار علم و دانش عرضه مي کرد. بنابراین تشنگي علمي عجیبي به وجود آمده بود و الزم 
مي نمود که امام )ع( بدان پاسخ گوید.  عواملي که موجب پیدایش این جنبش علمي شده 
بود به این ترتیب است:  -آزادي و حریت فکر و عقیده در اسالم. - محیط آن روز اسالم، 
محیطي کامال مذهبي بود و مردم تحت تأثیر انگیزه هاي مذهبي قرار داشتند.  -اقوام و مللي 
که اسالم را پذیرفتند، نوعا داراي سابقه ي فکري و علمي بودند. -تسامح دیني یا همزیستي 
ــتي با اهل کتاب. مسلمانان اهل کتاب را  ــالمت آمیز با غیر مسلمانان مخصوصا همزیس مس
ــتند. در آن زمان اهل کتاب،  تحمل مي کردند و این را برخالف اصول دیني خود نمي دانس
 مردمي دانشمند و با اطالع بودند. مسلمانان با آنان برخوردهاي علمي داشتند و این، خود 

1. طلبه سال دوم، مدرسه ریحانه
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ــهید مطهری،  سیره ی پیشوایان به نقل از،  ــي و مناظره را به دنبال داشت)ش بحث و بررس
سیری در سیره ائمه ی اطهار(.مکتبی که هم اکنون در اختیار است، علمی که در جامعه ی 
ــر است و بشر  ــگاههای موجود و فن آوری هایی که در اختیار بش امروز وجود دارد، دانش
ــطه ی آن زندگی خود را می چرخاند همه مدیون جنبش علمی امام صادق )ع( و  به واس
مکتبی است که ایشان با تالش و طراحی برنامه ی صحیح پایه گذاری کردند.کلید واژگان: 

امام صادق)ع(، جنبش علمی، مکتب جعفری، دانشگاه امام صادق)ع(

مقدمه:
یک مکتب جامع و فراگیر و فرا زماني باید به گونه اي داراي  انعطاف باشد که در هر شرایط 
نیازهاي جوامع انساني را برآورده  سازد. نیازهاي انساني دو دسته پایدار و ناپایدار هستند، 

با توجه به شرایط زماني و مکاني دگرگون و پاسخ هاي متنوع و مختلفي  را مي طلبند. 
یک مکتب جامع و فراگیر و فرا زماني باید به گونه اي داراي  انعطاف باشد که در هر شرایط 
نیازهاي جوامع انساني را برآورده  سازد. نیازهاي انساني دو دسته پایدار و ناپایدار هستند، 

با توجه به شرایط زماني و مکاني دگرگون و پاسخ هاي متنوع و مختلفي  را مي طلبند. 
ــار روزمرگي و زمان  ــد پایدار و پا برجا بماند که گرفت ــب و ایدئولوژیي مي توان ــا مکت تنه
ــته  که  ــده و به گونه اي نگرش، آموزه ها و راهبردهاي فرا زماني و فرا مکاني داش زدگي نش
گرفتار بندهاي هزار الیه زمان و مکان نگردد. این مکتب تنها ویژگي پایداري را با خود به 
همراه خواهد داشت و در طول تاریخ  بشري مي تواند همگام یا پیشرو با او حرکت نموده 
ــازد. بي گمان گردهمایي پایداري  و  ــان ها را ازآموزه ها و گزاره هاي خود بهره مند س و انس
ناپایداري تنها از عهده ي مکتبي برمي آید که بر پایه ي فطرت  انساني و با شناخت کامل و 

جامع از ویژگي هاي انسان و جامعه  گزاره ها وآموزه هاي خود را ارایه دهد.
اسالم با دارا بودن دو ویژگي انعطاف و شناخت کامل و جامع، میان  ناپایداري شرایط و نا 
ایستایي از سویي، و پایداري آموزه ها، و گزاره هایش از سوي دیگر این امکان را براي بشر 
ــرایط ناپایدار و نا ایستا با قوانین، آموزه ها و گزاره هاي  ــت  تا بتواند، در ش فراهم آورده اس
ــالم به  ــازد; به این معنا که اس ــوي مقصود و هدف نهایي اش رهنمون  س پایدار او را به س
ــخگویي به همه ي  ــان به کمال و پاس ــاندن انس عنوان یک مکتب که براي راهنمایي  و رس
نیازهاي او داراي  چنان توانایي و کشش مي باشد که بتواند به این نیازها پاسخ هاي  مناسب 
ــتین ارایه دهد; و مناسبات زماني، مکاني و بالندگي  جامعه و انسان را در نظر بگیرد  و راس
ــتایي نگردد و پویایي و پایداري را در همان حال در خود گردآورد.  و گرفتار بندهاي ایس
این پویایي  و پایداري در و نمایه اي مي تواند بر زمان و مکان، ناپایداري ها ونا ایستایي هاي 
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هر زمان و مکان چیره گردد و هرگز در پاسخ دهي  وانماند و همه ي شرایط را برتابد.  
جاودانگي اسالم به عنوان یک مکتب فرا بشري که آموزه ها وگزارهایش تا قیامت پایدار و 
دستورکار بشر براي رسیدن به  خوشبختي دو جهاني است، تنها ازاین رو است که پویایي 
و پایداري  را در خود آمیخته دارد و در ادامه مساله ي وصایت و امامت تاپایان هستي این 

جهان نیز تنها از همین جا توجیه  پذیر خواهد بود.  
ــالم در هر زماني مصلحت  ــاره مي فرمایند: ائمه اطهار علیهم الس ــهید مطهري در این ب . ش
اسالم  و مسلمین را در نظر مي گرفتند و چون دوره ها و زمان ها و مقتضیات  زمان و مکان 
ــالمي اقتضا مي کرد و  تغییر مي کرد، خواه و ناخواه همان طور رفتارمي کردند که مصالح اس
ــو از جهاد به وجود مي آمد و آن ها با بصیرت  ــکلي ن در هر زمان جبهه اي مخصوص  و ش

کامل آن  جبهه ها را تشخیص مي دادند. آنچه در مکتب جعفری بررسی 
می شود علم امام صادق )ع(، جنبش علمی ایشان، دانشگاه آن بزرگوار و شاگردان 

ــد و اینکه چگونه این مکتب و  ــگاه می باش ــده در آن دانش آن حضرت و علوم تدریس ش
ــت که: امام صادق )ع( با علم و درایت خویش و با  ــکل گرفت؟ این اس جنبش علمی ش
برنامه ریزی صحیح این مکتب را راه اندازی کردند و حال این مقاله با روش کتابخانه ای 

تهیه شده و قصد دارد اطالعاتی از این مکتب را ارائه دهد.
در کتاب هایی چون تاریخ چهارده معصوم)ع(، زندگانی معلم کبیر )امام صادق( ، زندگانی 
تحلیلی پیشوایان ما در مورد شخصیت علمی امام صادق )ع(، جنبش علمی امام و عناصر 
ــتگاری جنبش وعلومی که در دانشگاه امام تدریس می شد اطالعاتی گرد آوری شده  رس

است که به طور اجمالی در  صفحات بعدی بررسی خواهد شد.

شخصیت علمي امام صادق 
درباره ي شخصیت علمي امام صادق علیه السالم شواهد فراواني وجود دارد. به نظر شیعه، 
ــت که آن  ــد متعال بوده و این بدان معناس ــام امامت از جانب خداون ــان به مق نصب ایش
ــالم در میان  ــب بوده اند. امام علیه الس ــرایط الزم براي احراز این منص ــرت داراي ش حض
ــنت از نظر روایت حدیث، فقاهت و افتا از موقعیت شامخي برخوردارند. مالک بن  اهل س
ــت که مدتي در محضر امام صادق علیه السالم شاگردي کرده و  ــاني ا س انس از جمله کس
درباره ي شخصیت علمي و اخالقي آن حضرت حرف ها دارد. از جمله اینکه مي گوید:  

ــرف مي شدم. آن حضرت اهل مزاح بود و  ــالم مش  مدتي خدمت جعفر بن محمد علیه الس
همواره تبسم مالیمي بر لب داشت. هنگامي که در محضر ایشان نامي از رسول خدا صلي 

اهلل علیه و آله و سلم به میان مي آمد، رنگش به سبزي و سپس به زردي مي گرایید.  
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در مدتي که به خانه ي آن جناب رفت و آمد داشتم، او را خارج از سه حال ندیدم: یا نماز 
ــت. هرگز بدون وضو از رسول خدا  ــتغال داش مي خواند یا روزه بود یا به قرائت قرآن اش
ــلم حدیث نقل نمي کردند و سخن گزافي نمي گفتند. ایشان از آن  صلي اهلل علیه و آله و س
ــر وجودش را فرا گرفته بود. هرگز به  ــت که ترس از خدا سراس ــته علماي زاهدي  اس دس
ــدم، جز آنکه زیراندازش را از زیر پاي خود برداشته و زیر پاي  ــرفیاب نش خدمت وي ش
ــت)حیات فکری و سیاسی امامان شیعه به نقل از مناقب، ص 41( . )مولوی  من مي گذاش

نیا، 1385( 
ابن حجر هیتمي مي نویسد:  

به قدري علوم از او نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه ي آن همه جا پخش شده است 
ــفیان  ــعید، ابن جریح، مالک، س ــوایان فقه و حدیث همچون یحیي بن س و بزرگترین پیش
ــت کرده اند) الصواعق المحرقه، ص  ــتاني از وي نقل روای ثوري، ابوحنیفه و ایوب سجس

 .)201
ــي جابر بن حیان طرطوسي شاگرد او بود. جابر کتابي شامل هزار ورق تألیف کرد  ابوموس
که تعلیمات امام جعفر صادق علیه السالم را دربر داشت و حاوي پانصد رساله بود)وفیات 

االعیان، جلد 1، ص327، به نقل از سیره ی پیشوایان(.
ابوزهره، عالم سني در این باره مي نویسد:  

ــه علم کالم هم تدریس  ــالمي نبود، بلک ــش آن حضرت منحصر به حدیث و فقه اس »دان
مي نمود.«  

شمار راویاني که از امام علیه السالم نقل حدیث کرده اند، بسیار زیاد است و در میان آنان، 
بسیاري از شخصیت هاي مهم اهل سنت قرار دارند.

علم حضرت صادق 
راجع به علم امام صادق از زبان ایشان چند جمله نقل مي کنیم:  

ــبابه مي گوید، امام صادق فرمودند: »من آگاهم از آنچه در آسمانها و زمین  1 - عالء بن س
ــت، و من آگاهم به گذشته و به آینده تا روز قیامت.  ــت و آنچه در بهشت و جهنم اس اس
ــلط بر کف  ــلط دارم، چون تس ــپس ادامه دادند: این علم را از قرآن مي دانم، به قرآن تس س
ــت که: قرآن بیان کننده ي همه چیز است.«)ابن  ــتم. خداوند متعال در قرآن فرموده اس دس

شهر آشوب، جلد4، ص249( . 
ــمانها و زمین  2 - بکیر بن اعین مي گوید: »امام صادق فرمودند: من آگاهم به آنچه در آس

است و آنچه در دنیا و آخرت است 
ــنگین آمد، فرمودند: بکیر! من این علم را از قرآن  چون دیدند که این کالم پیش بعضي س
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ــي ء.« )نحل/89، به نقل از  ــت و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل ش مي دانم؛ زیرا در قرآن اس
مناقب ابن شهر آشوب، ص250(.  . 

ــن علم اولین و آخرین را مي دانم،  ــي مي گوید: »امام صادق فرمود: م 3 - صفوان بن عیس
مي دانم آنچه در صلب پدرها و رحم مادرها است.« )ابن آشوب، ص250(.

عظمت علمي امام صادق 
ــالم شواهد فراواني وجود دارد و این معنا مورد  در باب عظمت علمي امام صادق علیه الس
ــنن است. فقها و دانشمندان بزرگ در برابر عظمت علمي آن  ــمندان تشیع و تس قبول دانش

حضرت سر تعظیم فرود مي آوردند و برتري علمي او را مي ستودند.  
ــمندتر از جعفر بن محمد  ــهور فرقه ي حنفي، مي گفت: من دانش ــواي مش »ابوحنیفه«، پیش

ندیده ام. )ذهبی، ج1، ص166( . 
ــمندترین مردم، آگاهترین آنها به اختالف  ــاره به امام صادق علیه السالم گفت: دانش  با اش

مردم در فتاوا و مسائل فقهي است. )به نقل از مجلسی، 1395 ه .ق، ج47،ص217( . 
ــواي فرقه ي مالکي مي گفت: مدتي نزد جعفر بن محمد رفت و آمد مي کردم،  »مالک«، پیش
ــه حالت دیدم: یا نماز مي خواند یا روزه بود و یا قرآن تالوت  او را همواره در یکي از س
مي کرد، و هرگز او را ندیدم که بدون وضو حدیث نقل کند. )ابن حجر العسقالنی، 1404 
ه.ق ، ج1،ص88(  در علم و عبادت و پرهیزگاري، برتر از جعفر بن محمد، هیچ چشمي 
ــنیده و به قلب هیچ بشري خطور نکرده است )حیدر، اسد، ج1،  ــي نش ندیده و هیچ گوش

ص53( . 
ــده که زبانزد مردم گشته و  ــد: به قدري علوم از آن حضرت نقل ش ــیخ »مفید« مي نویس ش
ــت و از هیچ یک از افراد خاندان او، به اندازه ي او علم  ــده اس آوازه ي آن همه جا پخش ش

و دانش نقل نشده است )االرشاد، ص270( . 
»ابن حجر هیثمي« مي نویسد: به قدري علوم از او نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه ي 
آن، همه جا پخش شده است و بزرگترین پیشوایان )فقه و حدیث( مانند: یحیي بن سعید، 
ــفیان بن عیینه، ابوحنیفه، شعبه و ایوب سجستاني از او  ــفیان ثوري، س ابن جریح، مالک، س
نقل روایت کرده اند0)السواعق المحرقه، 1385 ه. ق ،ص 201؛ سیره پیشوایان، ص350 (. 

 گفتار نوابغ جهان در رابطه با عظمت علمي امام صادق )علیه السالم(
ــت که خدا درباره ي او  ــاني اس - منصور دوانیقي مي گوید: جعفر بن محمد از جمله کس
گفته است )ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیتاه من عبادتا؛ سپس ما کتاب را به دست کساني 
ــاندیم که از بندگان برگزیده ما بودند.« )الفرقان/22(  و در هر اهل بیتي محدثي وجود  رس

دارد و محدث ما جعفر بن محمد است.  
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ــافعي مي گوید جعفر بن محمد از بزرگان علما اهل بیت  - کمال الدین محمد بن طلحه ش
ــتر  ــکار بوده. بیش ــت. داراي علوم بي حد و عبادات فراوان و صاحب اوراد و زهد آش اس
وقت قرآن مي خواند و در معاني آن تتبع مي کرد و از دریاي معاني قرآن جواهرات زیادي 
استخراج مي کرد و از عجایب قرآن نتیجه گیري مي نمود. اوقات خود را طوري تقسیم کرده 
ــردارش و طهارت افعال گواهي مي داد که او از ذریه پیغمبر و فرزند  ــود که افکارش و ک ب

رسالت است. 
ــین(   ــم مي گوید »جعفر بن محمد االمام الناطق ذوالرنام)البحرین: قاری قرآن دلنش - ابونعی
السابق ابوعبداهلل جعفر بن محمد الصادق که اکثر اوقات وي بر عبادت و خضوع مشغول 

و عزلت و خشوع را مواظب و از طلب ریاست و اجتماع برکنار بود.  
جنبش علمي 

اختالفات سیاسي بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسالم به فرقه هاي مختلف و ظهور 
ــالمي، موجب پیدایش یک نهضت  ــورهاي اس ــفه ي یونان در کش عقاید مادي و نفوذ فلس
ــلم استوار بود. چنین نهضتي الزم بود،  علمي گردید. نهضتي که پایه هاي آن بر حقایق مس
تا هم حقایق دیني را از میان خرافات و موهومات و احادیث جعلي بیرون کشد و هم در 
برابر زندیق ها و مادي ها با نیروي منطق و قدرت استدالل مقاومت کند و آراء سست آنها 
ــازد. به وجود آمدن چنین نهضت علمي در محیط آشفته و تاریک آن عصر،  را، محکوم س
کار هر کسي نبود، فقط کسي شایسته ي این مقام بزرگ بود که مأموریت الهي داشته باشد 
و از جانب خداوند پشتیباني شود، تا بتواند به نیروي الهام و پاکي نفس و تقوا وجود خود 
را به مبدأ غیب ارتباط دهد، حقایق علمي را از دریاي بیکران علم الهي بدست آورد، و در 

دسترس استفاده ي گوهر شناسان حقیقت قرار دهد.  
تنها وجود گرامي حضرت صادق )ع( مي توانست چنین مقامي داشته باشد. 

زمان امام صادق )ع( در حقیقت عصر طالیي دانش و ترویج احکام و تربیت شاگرداني بود 
امام صادق )ع( مسائل فقهي و علمي و کالمي را که پراکنده بود به صورت منظم درآورد، 
و در هر رشته از علوم و فنون شاگردان زیادي تربیت فرمود. )احمدی بیرجندی، 1386(

تجمع متفکرین اسالمي جهان در مدینه 
ــلطنت بني عباس تحصیل و تدریس علوم گوناگون مخصوصا علم فقه در  از اوایل زمان س
ــي به علت این که خود را حامي اسالم معرفي  ــالطین عباس ــلمین رواج یافت. س میان مس
مي نمودند براي استحکام بخشیدن به قدرت و پایه هاي ظلم و فساد خویش از این جنبش 

علمي استقبال شایاني کردند.  
مدینه منوره نیز بعد از رسول اهلل مقر اصحاب و مرکز علوم اسالمي بود و مردم )متفکرین 
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و علما( در مسایل اسالمي از تمام کشورهاي مسلمان به شهر مدینه روي مي آوردند؛ زیرا 
این شهر از زمان هجرت رسول اکرم صلي اهلل علیه و آله و سلم مرکز علم و محل اقامت 

اصحاب و تابعین بود و در آن انقالب هاي پي درپي بروز مي نمود .
عناصر رستگاري جنبش 

پیش از آن که در روش هاي عملي امام )ع( سخن بگوئیم مي خواهیم علل پیروزي و نجات 
ــرایطي را که در عصر او پا گرفته بود بدانیم. جنبش امام )ع(  ــیم و ش جنبش او را بشناس
ــتوار بود: نخست:  ــرح مي دهیم اس در برنامه ریزي و هدف نهائي بر دو حقیقت که اینک ش
ــاد افکندن پایگاه هاي مردمي و تمرکز دادن بناي داخلي آن و نظارت در حدود رابطه ي  بنی
ــان و پیروان او چندان که بتواند آن را پایگاه مرکزي قرار دهد و از خالل  مخصوص ایش
آن، پایگاه مزبور را تا داخل صفوف امت ادامه بخشد و آن را در پیرامون آن و در آن زمینه 
ــار دهد و به عنوان تحقق بخشیدن به بزرگ ترین هدف که امام )ع( به ظاهر آن عمل  انتش
ــرد، در مجراي  افکار تأثیر بگذارد ) مجله ی نجف، به نقل از عدنان البکاء(. دوم: به  مي ک
ــد  ــت آوردن اطمینان و اعتماد امت به جنبش او )ع( »پس دعوت - هر دعوتي که باش دس
ــد و آرزوهاي آنان را بیان نکند  ــته هاي توده ي مردم نباش - تا وقتي طرفدار نیازها و خواس

المحاله گذرگاه آن شکست است«.  
اگر دعوت، تعبیري از آرزوها و امیدهاي ملت نباشد بي تردید به شکست منتهي مي گردد. 
ــد، راهي به توفیق  از طرف دیگر، در پي دعوتي رفتن، هر چند هدف بزرگ و واالئي باش
ندارد مگر این که از سوي مردم پشتیباني شود و معلوم آید که مردم در پي آنند و پیروزش 

مي گردانند. 
 .

بر اساس این دو حقیقت، امام )ع( به دو شکل فعالیت مبادرت فرمود:  
ــا قواي امت - قواي  ــور ما از آن، رابطه هاي هماهنگ ب ــي. و منظ اول: فعالیت هاي جنبش

خارجي - است و این معني در دو زمینه  قابل عمل بود.  
الف: توجیه کردن عواطف امت با برنامه ي اهل بیت.  

ب: کوشیدن به این منظور که به ملت، قدرت معنوي داده شود تا از نظر آگاهي به سطحي 
برسد که هدف اسالم ایجاب مي کند.  

دوم: کارهاي زیربنائي که شامل پایگاه هاي مردمي و گوناگون و آگاه بود که مسئولیت هاي 
ــاي نظارت و عمل منظم و اجراء رابطه  ــر عهده گیرد و با امام در زمینه ه ــا را ب آن پایگاهه
ــد. »بر این پایه، برخي از نصوص مروي از امام )ع( در باب تعلیم و آموزش  ــته باش داش
ــت عملي مي گردد. روش هاي  ــراي مردمي که امام بر آن ها نظارت داش ــاي خود ب روش ه



529

ع(
ق)

صاد
فر 

جع
م 

اما
ت 

ضر
ی ح

دگ
 زن

ک
سب

ش 
مای

 ه
ت

اال
مق

ه 
وع

جم
م

مزبور نسبت به وضع شیعیان و مشکالتي که با آن روبرو بودند و اوضاع اجتماعي شان را 
محدود مي کرد، گوناگون بود«. 

از این روي نمي توان کارهاي امام را از امور جنبشي و زیربنائي یا سازماندهي او در داخل 
پایگاه هاي مردمي یا گروه هائي که با او ارتباط داشتند جدا کرد.)ادیب، 1361(

زمینه های مناسب برای تشکیالت و سازماندهی مکتب جعفری
ــال بود و این فرصتی کافی برای  ــالم که 35 س -زمان طوالنی امامت امام صادق علیه الس
ــی و تعلیم آن بود که برای ائمه قبل از امام صادق نه این  ــرح یک برنامه در مکتب تربیت ط

فرصت و نه این زمان و نه این شرایط دست داد.
-نهضت فکری و جنبش علمی و حرکت میلی به علم و دانش بود که از طرف ملل مغلوبه 
ــورهای مجاور این فکر خود به خود ناگزیر به وجود آمد که باید  و ممالک مفتوحه و کش

با داشتن کشور پهناوری علم و فرهنگ پهناوری داشت.
ــمکش های دامنه دار طرفداران اموی و عباسی بود که تحول سیاسی را به دست آن  -کش

ها سپرد و خود به 
ــه  کار ثبت علم و پرورش پرداخت و آن ها در یک صف با هم به جنگ و جدال و مناقش
و مبارزه مشغول بودند. آرامش و آسایش برای امام صادق روی داد و در این مدت به بیان 
حقایق علمی پرداخت و علومی که در اسالم سابقه نداشت و قبل از اسالم هم این شرایط 
جامعیت را با این فواید و نتایج مطلوبه نداشت تدریس فرمود و همه ضبط شد و نقل شد 
ــرق و غرب  حدود و ثغور آن روز اسالم رفت و بعد هم ممالک  ــت تا ش ــت به دس و دس

دیگر گرفتند و سرمایه ی تمدن و ترقی خود قرار دادند.
 چرا امام جعفرصادق مکتب جعفري را گشود؟ 

اسالم که تحت سیطره قرآن در 23 سال تعلیم شد و شخص رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله 
ــلمین تعلیم فرموده و خود را مدینه علم و  ــلم تمام آن آیات را با علل و احکام به مس و س
علي را باب آن معرفي کرد تا مشکالت بعدي هم به وسیله ائمه معصومین که اسامي آنها 
ــود و تا آخرین حکم که ابالغ والیت و خالفت و  در لوح محفوظ بود بر مردم عرضه ش
ــالم بود در غدیر خم در حضور 80 تا 180 هزار نفر به  وصایت علي بن ابیطالب علیه الس

مردم رسانید و 81 روز بعد هم از جهان رحلت کرد.  
جاه طلبان خط سیر مسلمین را به جعل چند حدیث و ایجاد سقیفه عوض کرده و انحرافي 
در راه آنها به وجود آوردند که این اولین اختالف مسلمین شد پس از آن درباره مستحقین 
و مودیان خمس و زکوة تردید و اختالف کردند في ء و صدقات و خمس را به صاحبانش 
ندادند این دومین اختالف بود سپس در 26 مورد دیگر از اصول و فروع که بارزترین آنها 
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ــول اهلل و  ــدل و معاد و امامت در اصول بود که دومي گفت متعتان محللتان في زمن رس ع
ــد اختالف گردید تا کم کم بحث روي  ــباب ش انا احرمهما و اعاقب علیهما پیش آمد و اس
جبر و اختیار و قضا و قدر و مراتب توحید پیش آمد و شبهاتي القاء گردید و به طور کلي 
ــاني که از مدینه علم نبوت سیراب  ــخین في العلم و کس ــد زیرا به اهل علم و راس رفع نش
ــر افکار و هدایت اندیشه و پرورش صحیح فکر بپردازد  بودند فرصت نمي دادند که به نش
ــلوني قبل ان تفقدوني خود را مهیاي پرسش  و حقایق را تعلیم کند با آنکه مکرر منادي س
ــکالت جنگ و زندگي مردم را منحرف ساخته بود چون دوره خالفت به امام  مي کرد مش
حسن مجتبي علیه السالم رسید و میدان دست بني امیه افتاد که دیگر رنگ خالفت اسالمي 
ــلطنت عرب اموي طبق آئین قیاصره روم گردید تا پس از معاویه  به کلي مبدل به رنگ س
صحبت از مهدویت محمد حنفیه و کیسانیه و جبریه و مفوضه و صوفیه پیدا شد روزافزون 
ــیعه به دست مختار بن ابي عبیده ثقفي  ــدت یافت اولین امارت ش عقاید در میان خوارج ش
ــفه یوناني و رومي و هندي و ایراني در  و پس از آن عقیده به خلق قرآن و راه یافتن  فلس
اسالم کار را بر مردم دشوار کرد و میدان افکار وسیع نمود و هر دسته براي خود عقیده اي 
ــتت  ــد و ایجاد فرق و ملل و نجل موجب تش ــوده ش پیش گرفته تا باب رأي و قیاس گش
آراء و تزلزل افکار و عقیده مسلمین گردید و همه این جهات و صدها جهت دیگر که در 

ضمن بیان مطالب 
ــوف خواهد شد حضرت امام جعفر بن محمدالصادق )ع( را بر آن داشت که به این  مکش
ــت پایه خاتمه داده و اصول علم و فضیلت را در سایه قرآن تعلیم  ــخیف و سس مباحث س

فرماید.
اساس مکتب جعفري 

اساس مکتب جعفري را مي توان با این چهار رکن خالصه و معرفي کرد که حقیقت فلسفه 
و علم و فضیلت را تشکیل مي دهد:  

اول - معرفت حقایق موجودات که تعریف فلسفه است.  
دوم - اعتقاد و آراء صحیح و رأي صائب و فکر ثاقب که نتیجه فلسفه است.  

ــت که از آن به حکمت عملي تعبیر  ــوم - تحلي به اخالق جمیله و سجایاي فاضله اس س
شده.  

ــفه و دانش باشد و  ــت که مولود آن عمل و فلس چهارم - افعال و اعمال زکیه و مهذب اس
ــتفاده فرموده مباني جعفري را براي  ــم از قرآن مجید استنتاج و اس ــاس را امام شش این اس
ــود  ــتقیم و اخالق فاضله و اعمال زکیه گش ــت و فکر مس معرفت به حقایق و عقیده درس

چنانچه قرآن مي فرماید: 
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ــهم حتي یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علي  ــنریهم آیاتنا في االفاق و في انفس س
کل شي ء شهید.  

الاکراه في الدین قد تبین الرشد من الغي  
چرا به مذهب جعفري شهرت گرفت؟ 

ــت و ائمه معصومین هم یک راه رفته اند و براي یک هدف  ــالم یکي اس دین و مذهب اس
ــد؟! با یک مقدمه کوتاه  ــالش نموده اند با این حال چرا اختصاص به مذهب جعفري ش ت

بیان مي شود:  
ابونعیم اصفهاني که در قرن پنجم مي زیسته درباره امام صادق علیه السالم مي نویسد:  

االمام الناطق ذوالزمام السابق  
ــله  ــمند داده نماینده یک سلس ابوعبداهلل جعفر بن محمدالصادق این لقبي که این مرد دانش
معاني است قابل توجه که مي توان از آن استفاده کرد امام صادق علیه السالم به نام مؤسس 
ــالم است که همه ائمه  ــده در حالي که مذهب امامیه همان مذهب اس ــناخته ش مذهبي ش
ــعي بلیغ نموده اند - اول و آخر آنها همه در نشر دین  دوازده گانه در راه اعالء کلمه آن س

بذل همت کرده و جانفشاني و فداکاري نشان داده اند.  
ــالم در سه صفت مبرز بود و سه خصوصیت کامل  ابن حافظ مي گوید: امام صادق علیه الس

داشت که دیگري فاقد آن است.  
1- الصادق این یکي از القابي است که شهرت امام ششم بدان است و اسم نماینده مسمي 

است و در آن تردیدي نیست.  
ــي مي تواند نطاق و ناطق به  ــت و کمتر کس 2- الناطق که این صفت از مختصات امام اس
ــم اختصاص یافته زیرا مکتب  ــد - این صفت بین همه ائمه به امام شش معني اخص باش
ــباب نطق و خطابه براي او فراهم شد - این میراثي  ــت و اس جعفري مبتني بر این پایه اس
ــالم که به او رسید و از بارزترین صفات انساني است  بوده از جدش امیرالمؤمنین علیه الس

که خداوند به این حجت خود عنایت فرموده.  
ــالم در علوم سرآمد دانشمندان بشري است در افق  امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب علیه الس

علم و دانش کسي را نمي توان برتر و باالتر از علي علیه السالم شناخت .
ــت به دست با امام  ــید از او دس ــبطین رس ــینه ي علي مخزن علم الهي بود و از او به س س

جعفرصادق علیه السالم منتقل شد و از علم او بود که دنیا به دانش و بینش رسید.
انتشار مذهب جعفری در جهان

شکی نیست که مکتب جعفری صد درصد همان مذهب حقیقی اسالم است که از پیغمبر 
ــجاد و  ــین و از او به امام س ــن و امام حس )ص( به امیر المومنین)ع(  و از او به امام حس
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ــاط کامل پیدا کرد و به نام مذهب  ــید. و در عصر حضرت صادق انبس امام محمد باقر  رس
جعفری شهرت یافت و مذهب جعفری همچنان در عالم از حجاز، شام، آفریقا، مصر، هند، 
قطر، افغان، آمریکا، چین، روسیه، عراق، ایران، ترکیه و ... از گذشته ی ایام همچنان ادامه 
ــالم و اسالم در جهان آمده است. که چگونه اسالم به  ــرح آن در کتاب جهان اس دارد و ش
ــد و تطورات تاریخی و تحوالت گوناگونی پیدا کرد و شواهد زنده  ــورها و.ارد ش این کش

ی آن چگونه و در چه شرایطی است.
دانشگاه بزرگ جعفري 

امام صادق علیه السالم با توجه به فرصت مناسب سیاسي که بوجود آمده بود، و با مالحظه 
نیاز شدید جامعه و آمادگي زمینه ي اجتماعي، دنباله ي نهضت علمي و فرهنگي پدرش امام 
ــیع علمي و دانشگاه بزرگي به وجود آورد و در  ــالم را گرفت و حوزه ي وس باقر علیه الس
رشته هاي مختلف علوم عقلي و نقلي آن روز، شاگردان بزرگ و برجسته اي همچون: هشام 
بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مؤمن طاق، مفضل بن عمر، جابر 

بن حیان و... تربیت کرد که تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته اند. 
 )شیخ مفید، ج1، ص69( . 

ــاني بودند که  ــي و چهره هاي درخش ــخصیتهاي بزرگ علم ــاگردان ش ــر یک از این ش ه
ــاگردان متعددي بودند.  خدمات بزرگي انجام دادند. گروهي از آنان داراي آثار علمي و ش
ــي و یک جلد کتاب ) صفایی، 1359 ه. ش، ص19؛  ــام بن حکم« س به عنوان نمونه »هش
ــته و »جابر بن حیان« نیز بیش از  ــی، ص284( نوش ــابوری1406 ه.ق،ص329؛ طبرس نیش
ــت جلد کتاب )ابن ندیم، ص 512( در زمینه ي علوم گوناگون بخصوص رشته هاي  دویس
ــد( تصنیف کرده بود که به همین  ــیمي )که آن روز کیمیا نامیده مي ش عقلي و طبیعي و ش
ــت. کتابهاي جابر بن حیان به زبانهاي  ــهور شده اس ــیمي مش خاطر، به عنوان پدر علم ش
ــندگان تاریخ علوم همگي از او  ــطي ترجمه گردید و نویس گوناگون اروپایي در قرون وس

به عظمت یاد مي کند.  
اولین دانشگاه اسالمي در قرن دوم 

ــایش یافت که تعلیم و تربیت به  ــل قرن دوم هجري در مدینه طیبه یک مکتبي گش از اوای
ــبک کالسیکي بود باید آن را اولین دانشگاه  هم مقرون و چون داراي فنون مختلفه و به س

اسالمي نامید.  
ما در جاي خود گفته ایم که در اسالم مدرسه و مسجد از هم تفکیک نبوده و علم و دین به 
هم آمیخته و تلفیق یافته غیر قابل انفکاک و تجزیه بود .امام جعفرصادق علیه السالم دنباله 
ــال مکتب باقري سي و پنج سال مکتب جعفري  ــت س کار پدر را گرفت و در تعاقب بیس
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را گشود.  
ــه جعفري یک مخزن و منبع علمي و یک کانون ثروت و مکنت دانش و بینش بود  مدرس

که افراد بزرگ و دانشمندان سترک و کثیري را به سوي خود جلب کرد.  
دانشگاه امام صادق پایگاه حقیقي اسالم 

ــالم که پایگاه حقیقي اسالم بود که سبب شد حضرت  ــگاه امام جعفرصادق علیه الس دانش
ــلم(  ــیعه )یعني مذهب آل محمد صلي اهلل علیه و آله و س در جهان به نام رییس مذهب ش
ــناخته شود در آن عصر پرآشوب مبارزه امام جعفرصادق علیه السالم با تأسیس مکتب و  ش
تشکیل حوزه تدریس و تعلیم شاگردان در ردیف قیام عاشوراي حسیني به شمار مي آمد؛ 
ــدار کرد و در نتیجه بینش و  ــته هاي گوناگون افکار عمومي را بی ــرا که حضرت در رش زی
ــوي خاندان امامت رغبت  ــري او بود که مغزهاي متفکر در اثر علم و دانش وي به س رهب

وافري پیدا نمودند و علم جعفری  الهام از علم ربوبیت و اسرار الهی است.
شیعیان بر این عقیده هستند که هر امامي داراي تمام علوم است و در مورد امام جعفرصادق 
علیه السالم نیز صدق مي کند، چنان که مي گویند او با لغات مختلف جهان آشنا بوده است.  

وسعت دانشگاه امام صادق   
ــالم با تمام جریانهاي فکري و عقیدتي آن روز برخورد کرد و موضع  امام صادق علیه الس

اسالم و تشیع را در برابر آنها روشن ساخته برتري بینش اسالم را ثابت نمود.  
ــیعیان نبود، بلکه از پیروان خلفاء  ــگاه امام صادق علیه السالم منحصر به ش ــاگردان دانش ش
ــهور اهل سنت، بالواسطه یا  ــوایان مش ــدند. پیش نیز از مکتب آن حضرت برخوردار مي ش

باواسطه، شاگرد امام بوده اند.  
ــاگرد امام بوده است و مي گوید:  ــال ش ــوایان، »ابوحنیفه« قرار دارد که دو س در رأس پیش
ــنتان  لهلک نعمان«؛ اگر آن دو سال نبود، »نعمان« هالک مي شد. )حیدر، اسد، ج  »لوال الس

1،ص70( . 
ــط، حجاز و امثال اینها و نیز از  ــاگردان امام از نقاط مختلف همچون کوفه، بصره، واس ش
ــلیم، غطفان، ازد، خزاعه، خثعم، مخزوم،  ــد، مخارق، طي، س قبائل گوناگون مانند: بني اس
ــه به مکتب آن  ــن بودند ک ــش بویژه بني حارث بن عبدالمطلب و بني الحس ــه، قری بني ضی

حضرت مي پیوستند )حیدر، اسد،ص38( . 
ــعت دانشگاه امام همین قدر بس که »حسن بن علي بن زیاد وشاء« که از شاگردان  در وس
امام رضا علیه السالم و از محدثان بزرگ بوده )و طبعا سالها پس از امام صادق علیه السالم 
ــاهده کردم که  ــتاد حدیث مش ــجد کوفه نهصد نفر اس زندگي مي کرده(، مي گفت: در مس

همگي از جعفر بن محمد حدیث نقل مي کردند.)نجاشی، ص39( . 
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ــعبه، سفیان، ثوري، سفیان بن  ــقالني« فقها و محدثاني همچون: ش به گفته ي »ابن حجر عس
ــي، وهیب بن خالد، قطان، ابوعاصم، و  ــر وي موس عیینه، مالک، ابن جریح، ابوحنیفه، پس
ــروه انبوه دیگر، از آن حضرت حدیث نقل کرده اند. )تهذیب التهذیب ،1404 ه.ق، ج1،  گ

ص88(. 
ــته هاي دیگر دارد. شاگرد او،  ــخنان نفیسي در علم توحید و رش ــد: او س »یافعي« مي نویس
»جابر بن حیان«، کتابي شامل هزار ورق که پانصد رساله را دربر داشت، تألیف کرد. )مرآه 

الجنان، بیروت، ج2، ص304( . 
ــته اي که با ذوق و قریحه ي  ــاگردان خود را در رش ــالم هر یک از ش امام صادق علیه الس
ــویق و تعلیم مي نمود و در نتیجه، هر کدام از آنها در یک یا دو رشته  ــازگار بود، تش او  س
ــیره  ــم کالم، و امثال اینها تخصص پیدا مي کردند 0س ــیر، عل ــوم مانند: حدیث، تفس از عل

پیشوایان، ص356( .) مظاهری، 1385(
کالس اول یا مرحله نخستین مدرسه جعفري  

ــاندن معاني از حروف و الفاظ و کلمات  ــالم براي رس حضرت امام حعفر صادق علیه الس
شروع فرمود چه این کلمات نماینده معاني است و حروف و الفاظ واسطه انتقال احساسات 

و ادراکات است. آموزنده 
مدرسه جعفري از حروف و کلمات شروع کرد تا معاني و احساسات را به مردم تعلیم دهد 

و این آغاز ادب و آداب و ادبیات است. 
ــروع کرد تا حاصل جمع و تفریق و  ــر در مرحله و کالس باالتر از اعداد ش ــرف دیگ از ط
ــیم و جذر و کعب و جبر و مثلثات را بیاموزد و آن را مقدمه ریاضیات قرار  ضرب و تقس

داد و علوم ریاضي و فلکي را به مسلمین آموخت. 
از جانب دیگر در مرحله و کالس رشته دیگر اعداد و حروف را با هم به مقایسه و مقابله 
ــرار داده تبدیل عدد به حروف و تبدیل حروف به اعداد و تعیین جداول و اعمال اصلي  ق
ــام  ــمات و اوفاق و اقس ــاب و جبر را آموخت تا از علوم غریبه و رمل و جفر و طلس حس
حروف »که در جلد دوم گفتیم« تعلیم فرموده و علوم مختلفه غریبه ریاضي را تعلیم فرمود. 
ــف علوم طبیعي و طب از راه گیاه شناسي و جانورشناسي  و با این مقدمات ابتدائي در کش
ــام و عناصر راهنمائي فرموده و امکان تبدیل جسم به نیرو را  پرداخت و در فلزات و اجس

و فلز به فلز دیگري را آموخت و همه علوم را بدین روش تعلیم فرموده است.
طریقه تدریس امام صادق 

ــالم رو به مردم مي کرد و با حلقه درس طوري بود که  ــجد پس از نماز امام علیه الس در مس
ــالم احتیاجات روز مردم را که یک یک مي پرسیدند  ــت و امام علیه الس صدر و ذیل نداش
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ــردي از افراد به مقتضاي  ــید هرچه مي خواهید هر ف ــه آنها مي آموخت و مي فرمود بپرس ب
ــائلي  ــب احتیاجات محیط و زندگي و احکام دین مس نیاز روحي و معنوي خود یا بر حس
مي پرسید و امام علیه السالم به او پاسخ مي داد و سایرین هم مي شنیدند و لذا علوم مکتب 
جعفري سبک کالسي نداشت که هر یک از شاگردان مخصوص ریاضي - طبیعي - کالمي 
ــد همه اصحاب آن را به صورت  ــئوال که مي ش انحصارا آن بحث را نقل کنند بلکه یک س
ــته بیشتر و قوي تر بود  ــلیقه اش در هر رش روایت نقل مي کردند نهایت هر کس ذوق و س
ــم ریاضي یا طبیعي یا فقهي و یا فلسفي داشت درباره آن علم مسائل و دقایقي بیشتر  و ش

مي پرسید و روي آن مسائل بحث مي کرد.  
ــطح  ــرورش امام صادق را مکارم اخالق بود که س ــود و نتیجه تمام آموزش و پ ــي ب حس
ــتي و صفا و  ــس را باال مي برد و در یک محیطي آرام و مملو از محبت و دوس ــب نف تهذی

وفاداري صورت مي گرفت.  
ــتي و  ــدام مي گوید ابوعبداهلل )ع( قبل از هر دس ما را به صداقت و راس ــرو بن ابي مق عم
ــداري نصیحت به ما مي فرمود و به ایمان و  ــت مي خواند و هر روز قبل از درس مق فضیل
ــروع به تدریس مي فرمود مسائل مطروحه را بیان و تشریح  اخالق توصیه مي کرد آنگاه ش

مي کرد.  
ــالم قبل از درس درباره لزوم تحصیل  ــاگردان دیگر نقل کرده اند که امام صادق علیه الس ش
ــیار تأکید در مکارم  ــب فضیلت و تحکیم مباني ایمان و امانت بس ــعادت و کس علم و س

اخالقي و مراقبت کامل در کسب علم و دین مي فرمود.) عماد زاده، 1362، ج2(
شاگردان امام صادق 

ــیر و علم  ــخص جلیل القدري بود که در علم قرائت و تفس - ابان بن ثعلب اهل کوفه و ش
فقه و حدیث و لغت و نحو استادترین کسان زمان خود بود. کتاب تفسیر غرائب القرآن و 
کتاب فضایل و کتاب احواالت صفین و کتابهاي دیگر را نیز تألیف کرده است. به خدمت 
ــیده  ــالم رس حضرت امام زین العابدین و حضرت امام باقر و حضرت امام صادق علیه الس
است و سي هزار حدیث از حضرت صادق علیه السالم حفظ داشت. از جمله سخنان وي 

این بود که مي گفت مقام فضلي هر شخص با پیروي امیرالمؤمنین شناخته مي شود.  
ــزرگان جلیل القدر و از زهاد  ــد. از ب ــریفش ثابت بن دینار مي باش - ابوحمزه ثمالي نام ش
ــزه در زمان خود  ــالم در حق او گفت ابوحم ــرت رضا علیه الس ــه که حض ــایخ کوف و مش
ــت. خدمت امام چهارم رسید و امام زین العابدین و حضرت امام  ــلمان فارسي اس مانند س
ــر را درک کرده  ــي بن جعف ــن محمد و زماني از حضرت موس ــرت جعفر ب ــر و حض باق
است. ابوحمزه گاهي به زیارت قبر حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم مي رسید در کنار قبر 
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حضرت مي نشست فقهاي شیعه خدمتش مي رسیدند و اخذ حدیث مي کردند.  
- حمران بن اعین از اصحاب خاص حضرت باقر علیه السالم و حضرت صادق علیه السالم 
ــت که حمران پیوسته با اصحاب از علوم آل محمد بحث مي کرد. پسران حمران حمزه  اس

و محمد و عقبه آنها نیز از اهل علم بوده اند.  
- زراره بن اعین است که شکوه قدرت علمي وي بیش از آن مي باشد که قابل ذکر باشد. 
خاندان اعین از شریف ترین خاندانهاي اهل علم بوده چنانکه اغلب آنها اهل حدیث و فقه 

و کالم بوده اند.  
ــام بن محمد بن سائب الکلبي عالم مشهور به فضل عارف نساب و از علماي شیعه  - هش
ــدیدي مبتال گردید به حدي که تمام دانش خود را  ــت. مي گویند به بیماري ش مذهب اس
ــده پس حضرت کاسه بر وي  ــرف ش ــالم مش فراموش کرد به خدمت امام صادق علیه الس
ــیدم و از برکت دعاي امام علیه السالم تمام دانش خود را  ــه را نوش ــاند. وقتي که کاس نوش
ــتند و او کتابهاي بسیار در  ــالم بر وي عنایت خاصي داش بازیافتم. حضرت صادق علیه الس
ــیر و از  اصحاب  ــت پدرش محمد کلبي صاحب تفس ــون مختلف جمع آوري کرده اس فن

بزرگوار حضرت باقر علیه السالم است.  
- یونس بن ظبیان از بزرگان اصحاب حضرت است. مي گویند حضرت صادق علیه السالم 

در حق وي دعا 
ــه ي مخصوصي بنا نموده و  ــت براي او خان ــت: »رحمة اهلل« خدا در بهش کرده و گفته اس
ــت. نقل کرده اند حضرت صادق  ــم به پروردگار که او در نقل اخبار مورد اطمینان اس قس
علیه السالم زیارت حضرت حسین علیه السالم به وي تعلیم داد و همچنین دعاي معروفي 
که در نجف خوانده مي شود و دعاي دفع درد چشم را نیز از حضرت تعلیم یافت. اخباري 

در مذمت وي نقل شده که همه آنها قابل تأویل است.  
- محمد بن علي نعمان کوفي معروف به مؤمن طاق و یکي از متکلمین و دانشمندان بزرگوار 
مي باشد که چند کتاب در فنون مختلف جمع آوري کرده است. مناظرات متعددي با علماي 
ــه مناظره کرده و او را مغلوب  ــب مختلف انجام داده مخصوصا چندین بار با ابوحنیف مذاه
نموده است. در معارف الهي به بحر مواج و در فقه و کالم و حدیث و شعر ماهر بود و در 
حاضر جوابي نظیري نداشت. از سوارکاران پیشرو علم کالم و از جمله رزمندگاني است که 
در ترویج مذهب شیعه بي نظیر بود و در نشر حقیقت اهل سنت پیغمبر صلي اهلل علیه و آله 
و سلم و سایر اهداف مقدس به قدري قوي دل بود که بر حکومت جابر زمان هرگز خاضع 

نشد و در مقابل آن اذیت ها و شکنجه هاي بسیار متحمل گشت.)عماد زاده، 1362، ج1(
تعداد دانشجویان مدرسه جعفري 
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ــاره شد از میان چهار هزار شاگرد مدرسه جعفري در مدینه چهارصد نفر  چنانچه اجماال اش
به اجازه استاد و رهبر خود شروع به تألیف کتاب درباره فني که آموخته بودند نمودند که از 
آنها به اصول  اربعمائه تعبیر شده یعني چهارصد اصل در علوم و فنون تألیف کردند - و اول 

کسي که در این رشته کتاب تدوین نموده حافظ ابوالعباس بن عقده مي باشد 
متأسفانه این کتاب در دسترس نیست و از جمله کتبي است که مانند سایر ذخایر ما به غرب 
برده اند ولي تا قبل از نهضت علمي ملل غربي مورد استفاده بوده و از آن نقل کرده اند و اکنون 
ما بیش از 160 کتاب اصل از آن کتب اربعمائه را در شماره مي شناسیم و کساني که این خبر 

را نقل کرده اند مي نگاریم.  
ــاد: ان اصحاب الحدیث قد جمعوا الرواة عن الصادق علي اختالفهم في  ــیخ مفید در ارش ش

اآلراء والمقاالت فکانوا اربعة آالف. )ارشاد مفید( . 
اصحاب حدیث روات امام صادق علیه السالم را با اختالف عقاید علمي و آراء مختلف جمع 

نموده اند بالغ بر چهار هزار نفر مي شده اند.  
شیخ محمد بن علي الفتال:. )حدیث ابن فتال(. 

ارباب حدیث اسماء روات ثقه را جمع آوري کرده اند چهار هزار نفر بوده اند.  
سید علي بن عبدالحمید النیلي: و مما اشتهر بین العامه والخاصه ان اصحاب الحدیث جمعوا 

اسماء الروات 
عنه فکانوا اربعة آالف )سید علی، به نقل االمام الصادق و المذاهب اربعه، ص58( . 

ــت که اصحاب حدیث اسامي روات امام  ــهور است این اس آنچه که بین عامه و خاصه مش
صادق را جمع آوري کرده اند چهار هزار نفر مي شدند.  

شیخ طبرسي: 
و قال في القسم الثالث و روي عن الصادق من اهل العلم اربعة آالف انسان. )اعالم الوردی( . 
تاکنون گفته نشد احدي این اندازه علم و دانش نقل نماید که امام جعفرصادق آموخته است.  
ــوب: نقل عن الصادق من العلوم ماال ینقل من احد و قد جمع اصحاب الحدیث  ابن شهرآش
اسماء الرواة من الثقات علي اختالفهم في اآلراء فکانوا اربعه آالف. )به نقل از مناقب ابن شهر 

آشوب، ج2( . 
ــوب مي نویسد: آن قدر که از امام صادق علیه السالم علوم و فنون نقل شده و در  ابن شهرآش
مکتب جعفري علم و دانش آموخته شده از هیچ کس در هیچ مکتبي نظیر نداشته و اصحاب 
ــمرده و ضبط  ــامي روات موثق و مورد اطمینان را با اختالف آراء علمي آنها ش حدیث اس

کرده اند چهار هزار نفر مي شدند.  
محقق کرکي: فانه انتشر عنه من العلوم الجمه ما بهر به العقول و روي عنه جماعة من الرجال 
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ما یقارب اربعة آالف رجل )معتبر محقق در بیان کالم صادق( . 
از افاضات امام جعفرصادق علیه السالم علوم بسیاري است که براي رشد عقلي بشر نعمتي 
گرانبها بوده و بسیاري از رجال علم که بر چهار هزار نفر بالغ مي شدند از آن نقل کرده اند.  

ــائله اربعمائه مصنف  ــر بن محمدالصادق کتب من اجوبة مس ــهید اول: ان اباعبداهلل جعف ش
ــام  ــه المعروفین اربعة آالف رجل من اهل العراق والش ــف و دون من رجال ــه مصن الربعمائ

والحجاز )شهید در ذکری به نقل االمام الصادق المذاهب اربعه، ص59( . 
ــت و  ــئله از چهارصد مصنف را نوش ــخ چهارصد مس اباعبداهلل جعفر بن محمدالصادق پاس
چهارصد نفر آن مسائل را مدون و منظم نمودند که به اصول اربعمائه مشهور گردید.)عماد 

زاده، 1362، ج1(
علومي که امام صادق در برنامه مکتب جعفري گذاشت 

ــالم موضوع بحث قرار داده بود در درجه اول فقه - و تفسیر  علومي که امام صادق علیه الس
و الهیات و علل الشرایع 

و احکام و توحید الهي بود و ظهور و بروز این علوم در عمل صالح و تقوي منعکس مي شد 
ــته جات و طبقات نباتات و تطورات  ــرار طبیعت و عجایب کون و اطوار مختلف و دس و اس
ــب عنصري آنها و مجاري افالک و  ــام مادي و ترکی ــل انواع حیوانات و تحلیل اجس و تکام
ــان و منافع اعضاي او و  ــب عالم وجود و ترکیب انس ــت و غرائب و عجائ ــیارات و ثواب س
ــت همه آنها را نماینده توحید  ــاد موجود اس تحوالت مزاجي او و آنچه در عالم کون و فس
ــودي و خواص و آثار و عوامل  ــت و روي مباني وج و دلیل حکمت و تدبیر الهي مي دانس

موجودیت آنها بحث مي فرمود.  
ــم مي داد چنانچه  ــي و طبیعي و الهي را نیز تعلی ــعب علوم ریاض ــالوه بر علوم فوق ش و ع

ابن خلکان گوید:  
ــط داد فن کیمیا را آموخت علم  مي گوید جعفر بن محمدصادق بود که علم و دانش را بس

زجر - فال از او است )ابن خلکان، ص130(.)عماد زاده 1362، ج1(
امام صادق مفسر علوم آیات الهي 

ــالم و حضرت صادق  ــالم به حضرت باقر علیه الس کلیه علوم قرآن از امیرالمؤمنین علیه الس
ــیله حضرت به مردم تعلیم داده مي شد و تمامي آیات محکم و  ــید و به وس ــالم رس علیه الس

متشابه و مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و  
مطلق و مقید و غیره از تعلیمات حضرت صادق علیه السالم است.  

ابان بن تعلب از حضرت صادق علیه السالم در تفسیر آیه )هل یستوي الذین یعلمون و الذین 
ــون انما یتذکر اولوااللباب( روایت مي کند که فرمودند: ما اهل بیت پیغمبر یعلمون و  ال یعلم
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دشمنان ما ال یعلمون و شیعیان ما اولوااللباب هستند.  
از حضرت صادق علیه السالم درباره معني آیه )اهدنا الصراط المستقیم( سؤال شد. حضرت 
فرمود: خدایا ما را هدایت کن به راهي که رساننده است به سوي محبت و دین تو آن راهي 

که جلوگیر شده باشد از پیروي هواي نفس خود.)میر عظیمی، 1380(
علم فلک یا افالک  

ــاند و در قرآن مجید هر  فلک در اصطالح علمي قرآن مجموعه حرکت منظومه ها را مي رس
ــبیح و تهلیل وحي تکویني هستند  ــیر تس جا فلک آمده این مجموعه بزرگ عالم را که در س
مراد و منظور داشته چنانچه در تفاسیر است و ما هم در این باره بحثي کرده ایم - در هر حال 
ــیارات و منظومه هاي شمسي در اسالم تکامل یافت  علم فلک یا علم به حرکات ثوابت و س

و مسلمین ابداع و ابتکاراتي نمودند چنانچه ابن طفیل 
فیلسوف اندلسي در داستان حي بن یقظان دالیل صریحي بر کرویت زمین و گردش آن دارد. 

)این کتاب 
یک تمثیل عرفانی و یک تحلیل عقالنی از حرکت تکامل انسانی است( . 

در علوم فلکي اثر جامع الفرغاني به نام جوامع علم النجوم و الحرکات السماویه تا اواخر قرن 
ــتفاده دانشمندان اروپائي  ــخه هاي عربي و التیني منحصر به فرد بوده و مورد اس 15 م در نس
ــرحي عالي و عمیق و منطقي در مورد تأثیر ماه در جزر و  ــت این دانشمند ش قرار گرفته اس
مد دریاها نوشته و ابوعبداهلل البتاني که در اروپا به عنوان البتاني شهرت دارد مطلع و مغرب 

خورشید را اندازه گیري دقیق نموده است.) عماد زاده1362(

نتیجه گیری:
ــالم در  ــم علیه الس ــي اخبار صادره مکتب جعفري را مطالعه مي کنیم مي بینیم امام شش وقت
برنامه مدرسه اي که گشود و شخصیت علمي خود را به ثبوت رسانید و به سبکي تدریس 
ــتافتند و  ــود که تمام علماي بزرگ آن عصر در هر کجاي دنیا بودند به محضر او مي ش نم
ــگاه دانشگاه او سر تعظیم و توقیر فرود مي آوردند  ــد و در پیش از مدرس او بهره مند مي ش
ــته از علماء روش پرورش خود را براي  ــده مثال یک دس مردي بدین عظمت کمتر دیده ش
ــاالن قرار داده و برخي براي سالخوردگان گروهي براي زنان - جمعي براي مردان  خردس
ــته مخصوص مبتدیان و  ــت نوکر و کلفت یا بازاري و عامي و دس ــک جمعي در تربی و ی
ــبکي در درس داشت که تمام  ــتند ولي امام صادق س طبقه ي مدرس منتهیان و کامالن هس
طبقات مختلف از عالم و عامي - خورد و کالن - زن و مرد - وضیع و شریف - سیاه و 
سفید - خواجه و بنده در نظر او یکسان بودند و در خور فهم آنها همه را به علوم واجب 
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آشنا مي ساخت و در خور فهم آنها تعلیم مي کرد - زهاد و عباد و پرهیزکاران و درویشان 
ــام و انعام دانش و بینش مي آموخت. به طوري که  ــان را هم عالوه بر اکرام و اطع و بینوای
ــم داد زیرا در  ــان به امام شش ــد باید لقب بزرگترین انس یکي از بزرگان مؤلفین مي نویس
سایه انسانیت تمام طبقات را به فضیلت علمي آن حضرت در تفوق علمي خود و برتري 
ــرت و مباشرت با مردم مثل اعالي ادب و  ــاني عالیه خویش و معاش اخالقي و مکارم نفس
فضیلت را نشان داد و همه جا علم را با عمل و اخالق را با ادب و سخاوت را با کرامت 
ــیوه مخصوص شخص خود او بودبه امید روزی  به هم آمیخته به مردم یاد مي داد و این ش

که ذره ای از زحمات استاد خویش، امام صادق علیه السالم  جبران شود.
منابع:

1- قرآن
2- احمدی بیرجندی، احمد، )1386(، چهارده اختر تابناک، انتشارات آستان قدس رضوی
ــری، نشر فرهنگ  ــوایان ما، مبش 3- ادیب، عادل، )دهه فجر 1361(، زندگانی تحلیلی پیش

اسالمی
4- عماد زاده، حسین، )1362(، زندگانی معلم کبیر، گنجینه، محمد

5- علوی، سید محمد، )بهار 1388(، زندگانی چهارده معصوم، انتشارات نغمات، نهضت
ــهریور 1380(، زندگانی امام حضرت جعفر صادق )ع(،  ــید جواد، )ش 6- میر عظیمی، س

مجمع متوسلین به آل محمد )ص(، علمیه قم
5- مظاهری، حسین، )دی 1385(، زندگانی چهارده معصوم، پیام آزادی، پیام حق

6- منصوری،  خلیل، امام صادق و اولویت های جهاد فرهنگی، ماهنامه کوثر، شماره 40
ــه انتشاراتی  ــتان 1385(، تاریخ چهارده معصوم، موسس 7- مولوی نیا، محمد جواد، )زمس

امام عصر )عج(، مهر
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بررسی تفاوت ماهیت سبک زندگی از دید غرب و اسالم
و منشور سبک زندگی از منظر امام صادق)ع(

ــی3، الهه محنتی  ــی نجف آبادی2، احمد ربان ــمس نجف آبادی1، معصومه والیت ــه ش  پروان
نجف آبادی4

چکیده:
ــق و علمی از اصطالحات مورد کاربرد در موضوعات اجتماعی همچون   ارائة تعریف دقی
»سبک زندگی« امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. از ، طرفی، تمام تعاریف موجود در 
ــط نظریه پردازان اجتماعی غربی ارائه شده و صاحب نظران اسالمی-  این خصوص، توس
ــبک زندگی، مبنای تحقیقات  ــالمی از س ــفانه بدون ارائة تعریف بومی-اس ایرانی نیز متأس
ــد ؛در حالی که مفهوم اجتماعی  ــن زمینه را بر تعاریف غربی ها بنیان نهاد ه ان ــود در ای  خ
ــت و مفهوم  ــتراک لفظی اس ــالمی، صرفًا یک اش ــبک زندگی« بین فرهنگ غربی و اس  »س
ــر فرهنگ بدان ، کاماًل  ــتی آن، که منتزع از نوع نگاه و تعریف ه ــالوده و چیس  حقیقی ،ش

1. دبیر فیزیک) نجف آباد(،کارشناس فیزیک ،کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه آزاد تهران مرکز 
2. دبیر تربیت بدنی) نجف آباد(،کارشناس تربیت بدنی،کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد خوراسگان

3. دبیر ریاضی ) نجف آباد(،کارشناس ریاضی
4.دبیر پرورشی)زرین شهر(،کارشناس علوم تربیتی، کارشناس ارشدمدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد خوراسگان
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ــا روش تحلیلی انجام  ــن تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده، ب ــت. ای متفاوت از همدیگر اس
شده است. نتایج نشان میدهد: ریشه و علت اصلی اختالف در تعریف از » چیستی« سبک  

زندگی در فرهنگ خودی و غرب، دو چیز است: 
1- تضاد در جهان بینی و تفسیر از خود » زندگی «

2- تضاد در فلسفه و هدف غایی
ــریح چگونگی انتخاب سبک زندگی  ــی و مهم ادیان در تبیین و تش با اعتقاد به نقش اساس
ــالم دارای  ــه در میان این ادیان، دین مبین اس ــان باید بپذیریم ک ــرای پیروان و رهروانش ب
ــازی مقلدانش در  ــترین کارکرد و امتیاز در خصوص چگونگی هدایت و رهنمون س بیش
ــه در کتاب مقدس  ــت.موید این ادعا وجود ده ها آی ــبک زندگی اس ــاب و اعمال س انتخ
ــالم و ائمه معصومین )ع( نیز با توجه به  ــت . پیامبرگرامی اس ــلمانان »قرآن کریم« اس مس
ــم آن در ایجاد یک مدینه فاضله و اجتماعی خدامحور و دین  ــت موضوع و نقش مه اهمی
ــیره و روش خویش  ــنت و س ــریت آمده و با روایات و احادیث و نیز س گرا به کمک بش
ــتر و فضایی معنوی،رهنمون سازی سبک زندگی ارزشی و سالم برای  ــعی در ایجاد بس س

مسلمانان نموده اند.
در این تحقیق بر آن شدیم تا سبک زندگی )اسالمی- ایرانی( را از دیدگاه امام صادق )ع( 
ــتی در احادیث و نقل قول های ذکر شده در کتابهای موجود این  ــی کنیم پس با گش بررس

مهم را به جستجو و بحث نشستیم.

ــبک زندگی، چیستی و ماهیت، فرهنگ اسالمی،امام صادق )ع(وسبک  واژگان کلیدی: س
زندگی

مقدمه
ــی از فرهنگ عام  ــیار زیادی ناش ــبک و نوع زندگی مردمان هر جامعه ای  به میزان بس س
ــه ای از هنجارها، ارزش ها و  ــت. مقصود از فرهنگ عام مجموع ــاص آن جامعه اس و خ
رفتارهایی ست که در تمام سطوح و الیه های آن جامعه رسوخ و نفوذ دارد و مردمان آن 
ــالیان دراز ضمن پذیرش اصول و مبانی فکری و عقیدتی آن فرهنگ در رفتار،  در طی س
ــبت به  ــش زندگانی روزمره خویش با عمل به این اصول، پایبندی خود را نس ــار و من گفت

فرهنگ غالب و حاکم بر جامعه به صورت غیر لسانی و نمادین اعالم و اظهار می کنند.
ــبک زندگی در جامعة ما، از جمله موضوعات جدید به شمار می رود که چند  موضوع س
ــته و هنوز به گفتمانی شاکله دار، مستحکم  ــالی از عمر ورود آن به مباحث بومی نگذش س
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ــده است؛ به طوری که در حال  ــازی( تبدیل نش و تا حدودی اجماعی )به لحاظ مفهوم س
حاضر محققان زیادی در حال قلم زدن در مورد آن و مباحث مربوط بدان هستند.

ــبک زندگی « که برای  ــناخت »س ــاس، یکی از مباحث عمده در موضوع ش بر همین اس
ــی دارد) و تا حدودی نیز  ــت و نقش اساس ــری و عملی آیندگان راه گشاس ــات نظ تحقیق
متأسفانه از آن غفلت شده است( بحث عدم توجه به اختالف ماهوی نگاه غربی و اسالمی 
به » چیستی« سبک زندگی در تعریف از » سبک زندگی« است. این امر چنان که توجه کافی 
بدان مبذول نشود و محققان ارجمند، نقشة ابتدایی و ترسیم اولیة دقیقی از طرح بحث در 
این خصوص نداشته باشند، خود، عاملی خواهد بود برای انحراف بحث از نقطة هدفی که 
ــروع و گام ابتدایی بحث که  ــتی دنبال آن بود و حول آن جوالن داد. در واقع؛ نقطة ش بایس
 همان تعریف از چیستی »سبک زندگی« است، به جای» رهنما « بودن، » رهزن« خواهد شد.
اعتقادات دینی و مذهبی و عقاید و نگرش های ذهنی و حتی قلبی نشأت گرفته از آن در 
ــر عامه مردم تأثیرگذاری عمیق دارد. در  ــتقیم بر فرهنگ حاکم ب هر جامعه ای به طور مس
ــتا اگر به سبک زندگی و نوع رفتارها و افعالی که توسط جوامع و ملل مختلف  همین راس
ــیم در خواهیم یافت که بسیاری از رفتارهای  ــته باش ــاکن در کره زمین نیم نگاهی داش س
ــامل نوع پوشش، برخوردهای اجتماعی و گفتمان غالب جامعه، شیوه حیات  زندگی که ش
ــاء خانواده و چگونگی  ــکیالت خانواده و تعامل بین اعض ــی و عمومی، نوع تش خصوص
روابط بین والدین و فرزندان و..  تا اندازه زیادی متاثر از آموزه های دینی و اعتقادی آنان 
ــمانی و حتی غیر آسمانی نیز در خصوص چگونگی و  ــد؛ چرا که تمامی ادیان آس می باش
ــیاق زندگی دارای رهنمود و پیام هستند و هیچ دین، مذهب، کیش و آیینی را  ــبک و س س
ــبک زندگی پیروان و مریدانش  ــری  و س نمی توان یافت که در این امور مهم حیات بش

مسائل و مباحثی را مطرح نکرده باشد.
ــریح چگونگی انتخاب سبک زندگی  ــی و مهم ادیان در تبیین و تش با اعتقاد به نقش اساس
ــالم دارای  ــه در میان این ادیان، دین مبین اس ــان باید بپذیریم ک ــرای پیروان و رهروانش ب
ــازی مقلدانش در  ــترین کارکرد و امتیاز در خصوص چگونگی هدایت و رهنمون س بیش
ــت و هیچ دین و مذهبی به اندازه اسالم در باره این امر  ــبک زندگی س انتخاب و اعمال س
مهم تأکید و توصیه نکرده است. موید این ادعا وجود ده ها آیه در کتاب مقدس مسلمانان 
»قرآن کریم« است که از بدو تولد انسان تا زمان مرگ و حتی پس از حیات دنیوی و برای 
ــیاری را در خود دارد و خداوند متعال در این کتاب  حیات اخروی نظرات و پیام های بس
ــت  ــلمانان به ارمغان آورده اس ــالم را برای مس نه تنها چگونگی انجام زندگی معنوی و س
ــالم و ائمه معصومین )ع( نیز با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم  بلکه پیامبرگرامی اس
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ــریت آمده و  آن در ایجاد یک مدینه فاضله و اجتماعی خدامحور و دین گرا به کمک بش
ــیره و روش خویش سعی در ایجاد بستر و فضایی  ــنت و س با روایات و احادیث و نیز س
ــی و سالم برای  ــبک زندگی ارزش ــازی س معنوی، ریل گذاری، کانالیزه کرن و رهنمون س

مسلمانان نموده اند.
ــبک زندگی فردی،  ــی دارای مراتب و انواع مختلف چون س ــبک زندگ از طرفی دیگر س
ــی و پایه های مهم دین اسالم، اصل  ــت.یکی از اصول اساس اجتماعی، خانوادگی و... اس
اجتماعی است تا انسان را از زندگی فردی و خزیدن در کنج عزلت و تنهایی برهاند و او 

را به سوی زندگی جمعی و اجتماعی سوق دهد. 
به عنوان مقدمه باید گفت که بین دو مبحث »نوع سبک زندگی« و  »ماهیت سبک زندگی 
ــت؛ زیرا اولی، به جنبة چگونگی سبک زندگی اشعار دارد که از مسیر توصیف  « تمایز اس
وضعیت موجود سبک زندگی یک شخص یا اشخاص معیّن حاصل میشود و بیشتر جنبة 

عملی دارد. اما چیستی سبک زندگی، تقریباً گام نخست در مباحث مربوط به سبک
زندگی است که بیشتر جنبة نظری دارد و به بحث از ماهیت و چه چیز بودن سبک زندگی 
ــا به عنوان مفروض ذهنی محقق، در قلم ظاهر نشود؛ اما در هر حال،  می پردازد و چه بس
ــر تصوری)چه صواب و چه  ــبک زندگی، تحقیق خود را مبتنی ب ــر محققی در حوزة س ه
ــتوار می دارد؛ بدین معنی که هر مقاله، کتاب، گزارش تحقیقی و ... که  ناصواب( از آن اس
ــیری است که محقق و  ــبک زندگی صورت گیرد، ناگزیر بر پایة نگاه و تفس در موضوع س
مجری آن طرح از مفهوم پایه ای و چیستی »سبک زندگی « دارد و بر اساس همان نگاه)چه 
درست و چه غلط(، نحوة بررسی موضوع، اولویتهای بحث، چیدمان مطالب و ... مشخص 
می شوند. لذا بدون چنین تصوری و آگاهی از مفهوم و ماهیت موضوع، بحث از جوانب 
و مباحث مربوط به سبک زندگی امکان علمی ندارد. برای مثال؛ تمام افرادی که در مورد 
سیب و خواص و فواید آن دست به قلم می شوند، بی تردید تصویری شفاف از ماهیت و 
چیستی سیب دارند و بر اساس نوع نگاه و تعریفی که از چیستی سیب دارند- مثل اینکه: 
ــیرین و ترش( دارد و..«-زبان به  ــت که تنوع رنگی و مزه ای )ش ــیب یک نوع میوه اس »س
ستایش یا نکوهش آن بازمی کنند. با این حساب، هدف این تحقیق، پاسخ به پرسش های 

عمده است:
ــبک زندگی، رجوع به نظرات متفکران غربی  ــنایی و شناخت از تعریف س 1-آیا برای آش
ــت؟ یا  ــبک زندگی، الزم و کافی اس ــتی س در این زمینه و توجه به نوع نگاه آنها به چیس
اینکه؛الزم است، ولی کافی نیست و بایستی از تعریفهای بومی نیز استفاده و آنها را با هم 
تلفیق کرد؟ یا اینکه؛ نه الزم است و نه کافی و نه تلفیق شدنی و لزومًا باید از نوع نگاه خود 
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ــئت گرفته از جهان بینی خاص بومی )اسالمی- ایرانی( در مورد  ــبک زندگی که نش به س
ــتی و ماهیت سبک زندگی است، بهره گرفت؟ که در این صورت باید به احادیث و  چیس

سخنان پیامبران و امامان و معصومین دین اسالم مراجعه کرد.
2- در صورت یکسان نبودن نگاهها و شناخت از چیستی و ماهیت سبک زندگی درفرهنگ 
ــأ آنهاکدام  ــالمی- ایرانی و فرهنگ غربی، چه تفاوتهایی بین آنها وجود دارد و سرمنش اس

علل و عواملند؟
3- جهان بینی الهی:

ــه 2( اعتقاد به معاد و  ــت: 1( اعتقاد به خدای یگان ــه اصل اس ــن جهان بینی مبتنی بر س ای
ــط  ــان در عالم آخرت 3( اعتقاد به بعثت پیامبران توس زندگی ابدی برای هر فردی از انس
ــوی کمال نهایی و سعادت دنیا و آخرت. این اصول سه گانه  ــر به س خدا برای هدایت بش
در واقع پاسخ هایی است به اساسی ترین سؤاالتی که برای هر انسان آگاهی مطرح می شود: 
ــت؟ از چه راهی می توان بهترین برنامه ی زیستن  ــتی کیست؟ پایان زندگی چیس مبدأ هس

را شناخت؟
ــبک زندگی، تابع  ــام معظم رهبری، در این خصوص، می فرمایند: »رفتار اجتماعی و س مق
تفسیر ما از زندگی است؛ هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، 
برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد 

می شود.«
این تحقیق از نوع کتابخانه ای و با روش تحلیلی است. چنان که توضیح داده شد، پیشینة 
بومی که به صورت جّدی به این وجه از موضوع سبک زندگی بپردازد، از جانب نگارنده 
ــده تا در این تحقیق با استفاده از تاریخ »بومی، دینی و  ــاهده نشده است. پس سعی ش مش
ــالمی« ،فرهنگ ، ایدئولوژی وجهان بینی اسالمی این مهم یعنی سبک زندگی اسالمی-  اس

ایرانی را به خصوص از منظر امام صادق)ع( به تصویر بکشیم.
وجود اختالف در»هویت «سبک زندگی

آنچه در نگاه دینی و اسالمی از»چیستی«مفهوم سبک زندگی فهمیده می شود و بر اساس 
آن به چگونگی و خوب و بد بودن سبک زندگی پرداخته می شود، متفاوت از آن تعریف 
ــبک زندگی  ــط محققان غربی از» چیستی«س ــت که در فرهنگ غرب و توس ــی اس ونگاه

حسب جهان بینی خودشان ارائه میشود.
ــت که وقوع آن در حوزه های دیگر و الفاظ  ــیار جّدی و زیربنایی اس این، یک بحث بس
ــکالتی را  ــفانه عدم توجه به این مطلب، همواره مش ــود و متأس ــاهده می ش دیگر نیز مش
ــت. چنان که همین بحث، در مورد چیستی و ماهیت »فرهنگ «نیز مطرح  ــته اس در برداش
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ــه دلیل اختالف در جهان بینی،  ــت؛تعریف و نگاهی که غرب به مقولة فرهنگ دارد، ب اس
ــا و نگرش های عرفی و قانونی،  ــاخصهای مّد نظر، نوعًا بر روی ارزش ه ــی ها وش ویژگ
آداب و رسوم و آثار باستانی و بناهای تاریخی و مانند آن تأکید دارد و به هیچ وجه به طور 
ــی نظر نمی کند؛ در حالی که بخش اصلی  ــّدی به ارزش ها ونگرش های دینی و مکتب ج
ــا، رفتارها و نمادهای دینی  ــگ«را بی گمان، ارزش ها، نگرش ه ــف خودی از»فرهن تعری
جامعه تشکیل می دهد. حال فرض شود بین دو متفکر از این دو جامعه )غربی و خودی( 
ــت!؟ در حالی که  ــه صورت گیردکه کدام فرهنگ مترقی و بهتر اس بخواهد بحث و مقایس
ــاخص ها و  نوع نگاه به فرهنگ در جامعة خودی که منبعث از چینش بومی اولو یتها، ش
ــت که در غرب تحت  ــت،متفاوت از آن چیزی اس ــی هایی چند برای این مقوله اس ویژگ

عنوان فرهنگ فهمیده می شود!
ــنّن، که به سبب  ــتی مقولة»اجتهاد«در مکتب تشیّع و تس ــت در بررسی چیس همچنین اس
ــفة وجودی و اهداف مورد انتظار از فرایند اجتهاد، نوع شناخت  تفاوت در کارکردها، فلس
ونگاهشان به موضوع اجتهاد، کاماًل مغایر با همدیگر است. لذا آنچه از مصادیق آن، تحت 
عنوان اجتهاد در میان اهل تسنّن یاد میشود، از منظر شیعه اصاًل اجتهاد نیست - که بخواهند 
بگویند نقاط قّوتش چیست و نقاط ضعفش کدام است - بلکه اسمش چیز دیگری، تحت 
ــان « و ... است. چنا نکه مشاهده  عنوان» اجتهاد به رأی«یا در مواردی »قیاس«و » ایستحس
ــیعی در مباحث مربوط به اجتهاد، در مواردی که احتمال َخلط مبحث  ــود، محققان ش میش
ــود از فرایند و ویژگی های اجتهاد را، در  ــود دارد، نوع نگاه خود به اجتهاد و مراد خ وج
ابتدای بحث، بیان و به صراحت اعالم می دارند که آنچه از اجتهاد گفته می شود، اجتهاد 
ذیل این جهان بینی و با شاخص ها و ویژگی های فالن است. عبارت» سبک زندگی« در 
بین فرهنگ غربی و اسالمی نیز صرفًا یک اشتراک لفظی است و مفهوم ماهوی و چیستی 
ــت- در دو فرهنگ مذکور- کاماًل  آن، که منتزع از نوع نگاه و تعریف هر فرهنگ بدان اس
ــب نگاهی  ــت. به دلیل آنکه؛ خروجی تعریف از هر چیزی، حس ــاوت از همدیگر اس متف
است که انسان نسبت بدان دارد و هرچیزی را آن گونه که می بیند به تعریف و شناساندن 
ــبت به چیزی، در  ــان نس ــه دیگران می پردازد. از طرفی- بدون تردید- نوع نگاه انس آن ب
ــبت  ــخص نس ــت که مکتب و آیین ش درجة اول، منبعث از نوع نگاه و جهان بینی ای اس
ــناختی است که  ــی از ش به آن چیز ارائه می دهد )در صورت وجود(، و در وهلة دوم، ناش
انسان از کارکردها، ویژگی ها، شاخص های بررسی، فلسفة وجودی )دغدغه ها و عوامل 
زمینه ساز برای پرداخت به آن( و اهداف مورد انتظار از پرداختن به مقولة مورد نظر دارد. 
بدیهی است که در تمام این موارد، نوع شناخت ما نسبت به مقولة سبک زندگی، متفاوت 
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ــناخت غربی هاست و زمانی که شناخت اولیه متفاوت بود، نگاهها نیز چندگونه  از نوع ش
خواهند بود.

نتیجه آنکه، تعاریف ارائه شده توسط غربی ها از »چیستی « سبک زندگی و نوع نگاهی که 
ــناخت و معرفت جامعه خودی از ماهیت  به این مقوله دارند، متفاوت و در نقطه مقابل ش
و چیستی »سبک زندگی « است. نتیجه آنکه، تعاریف ارائه شده توسط غربی ها از زندگی 

عبارتند از: 
سبک زندگي، مجموعه اي از رفتارهاي قابل مشاهده و بیانگرانه در میان افراد است. 

ــراد را از یکدیگر متمایز کرده، کمک می  ــاي زندگي الگوهایي از کنش اند که اف ــبک ه س
ــای آن را که برای آنها و دیگران دارد،  ــا آنچه مردم انجام می دهند و چرایی و معن ــد ت کنن
ــود. با اینکه سبک های زندگی بخشی از زندگی اجتماعی روزمرة نوین هستند و  درک ش
به صور فرهنگی وابسته اند، اما هر یک، سبک و منش و راهی برای استفاده ازکاالها، مکان 
ها و زمان های خاص اند که اگر چه از مشخصات یک گروه محسوب می شوند، اما کل 
تجربة اجتماعی آنها نیست. سبک های زندگی مجموعه ای از اعمال و نگرشهاست که در 

متن و زمینه های خاص، قابل درکند. 
ــبک زندگی را به مجموعه ای از رفتارها تعبیر کرده که فرد آنها را به کار می گیرد تا نه  س
ــخصی  فقط نیازهاي جاري خود را برآورد، بلکه روایت خاصی را که وي براي هویت ش

خود برگزیده، در برابر دیگران نیز مجّسم سازد )گیدنز، 1378(
ــبک زندگي شامل اعمال طبقه بندي شده و طبقه بندي کنندة فرد در عرصه هایي چون:  س
تقسیم ساعات شبانه روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوه هاي معاشرت، اثاثیه و خانه آداب 
سخن گفتن و راه رفتن است. در واقع؛ عینیت یافته و تجّسم یافتة ترجیحات افراد است.

سبک هاي زندگي، شیوه هاي مصرف عامالن اجتماعي اي است که داراي رتبه بندي هاي 
ــت که داراي رتبه بندي  ــیوه هاي مصرف عامالن اجتماعي اي اس ــبک هاي زندگي، ش س
ــروعیت اجتماعي اند. این شیوه هاي مصرفي، بازتاب  ــأن و مش هاي مختلفي از جهت ش
ــت؛ اما چنان که بوردیو در کتاب »تمایز بر حسب منطق  ــله مراتبي اس نظام اجتماعي سلس
ــت، بلکه  ــان دادن تمایزات نیس ــان  مي دهد، مصرف صرفًا راهي براي نش دیالکتیکي« نش

خود راهي براي ایجاد تمایز است. )باکاک11381(
ــبک زندگی از زبان  ــی از تعاریف مربوط به س ــده - که بخش چنان که در تعاریف ارائه ش

غربیان است- مشاهده می شود، تعاریف نوعًا به دو دسته تقسیم می شوند:
تعاریفی که تأکیدشان صرفًا بر روی واژة مصرف است؛

تعاریفی که عالوه بر مصرف، بر روی رفتار نیز تأکید دارند
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ــت که: منظور از مصرف، در این تعاریف، بررسی  نقطة کلیدی بحث، در فهم این نکته اس
ــد- بررسی  ــته باش وضعیت مصرف از حیث اقتصادی و در نهایت- اگر امکان عملی داش
وضعیت مصرف از جنبة عدالت اجتماعی آن است و از سنجش رفتارها نیز آداب و رسوم 
ــت. لذا بدون تردید، چه در  ــانی مّد نظر اس عرفی و احیانًا رفتارهای قانونی و غریزی انس
حوزة مصرف و چه در حوزة رفتار، مسائل مربوط به وضعیت همخوانی آنها با آموزه های 
ــد. نهایت نقشی که دین در  ــت، بلکه نباید هم باش دین و مکاتب الهی، نه تنها مّدنظر نیس
ــی بسیارکمرنگ در زندگی فردی شخص است؛  عرصة زندگی غربی بتواند ایفا کند، نقش
تازه آن هم باید طوری باشد که دیگران )چه با دلیل و چه بدون دلیل( از این اقدام فردی، 
ــای مکرر و برخورد حکومتی و منع  ــوند! بنابراین اعمال محدودیت ه رنجید ه خاطر نش
در موضوعی همچون حجاب، که انتخابی آزادانه و فردی در جامعة غربی است، از همین 
مقوله است. بنابراین، این تعاریف، خارج از جهان بینی بومی اسالمی- ایرانی ارائه شده اند 
ــی رفتارها و مصارف، عالوه بر موارد مذکور به منظور پی بردن به میزان  که در آن، بررس

شدت و ضعف ارزش ها و نگرش های دینی در جامعه صورت می گیرد.
با این حساب، در اینجا نیز همانند مقولة فرهنگ و البته یک الیه عمیق تر از آن، اختالف 
ــما از  ــد منظور ش ــیده می ش حقیقی در بین آنها وجود دارد و همچنا نکه در فرهنگ پرس
ــت و آنگاه فهمیده می شد که آنچه غرب، اسم آن را فرهنگ گذاشته، بسیار  فرهنگ چیس
ــود؛ در موضوع  ــت که در جامعة خودی بدان فرهنگ گفته می ش متفاوت از آن چیزی اس
ــبک زندگی پرسش شود، مثاًل گفته می شود شیوة مصرف و  ــبک زندگی نیز وقتی از س س
نوع رفتار یا حتی ممکن است برخی بگویند نوع نگرش ها؛ آنگاه اگر دوباره پرسش شود 
که منظورتان از شیوة مصرف و نوع رفتار و نگرش، چه نوع رفتارها و نگرش هایی است؟ 
رفتارهایی که صرفًا منبعث از آداب و رسوم و قوانین عرفی و غریزة انسانی است یا همة 
ــا و نگرش های دینی و الهی  ــه اضافه و تأکید بر رفتارهایی که منبعث از ارزش ه ــا ب اینه
است؟ آنگاه، اختالف حقیقی در چیستی سبک زندگی در فرهنگ غرب و خودی مشخص 
خواهد شد. چند تعریف از سبک زندگی؛ تعریف نوع اول از سبک زندگی، برای آشنایی 
افراد با کّلیت و اصل سبک زندگی بوده که بیشتر ناظر به مفهوم لغوی آن است و در همه 
ــاس هر دیدگاهی تقریبًا یکسان است و اختالف ماهوی بین آنها وجود ندارد؛  جا و بر اس
ــبک زندگی یعنی طرز زندگی، شیوه و روش زندگی. اما تعریف  ــود: س مثل اینکه گفته ش
ــبک زندگی و ارائة سیاستها و راهبردهای  ــیب شناسی موضوع س نوع دوم که با هدف آس
اصالحی برای آن است، نیازمند شناخت ابعاد و ویژگی های شاخص سبک زندگی است 
ــالمی- ایرانی از نفس مفهوم» زندگی«  ــه به دلیل اختالف نگاه و جهان بینی غربی و اس ک
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ــبک زندگی«، بدون تردید متفاوت از یکدیگر  ــبک زندگی«، تعریف نوع دوم از» س و» س
خواهد بود.

ــاهده، آن  ــبک زندگي، صرفًا رفتارهاي قابل مش ــوبل در تعریف خود از س بنابراین اگر س
ــاهده و  ــر گرفته و توجهی به رفتارهای ذهنی و غیر قابل مش ــان افراد را در نظ ــم در می ه
ــتی ندارد، ناشی از نوع نگاه ویژة او به  ــایر موجودات هس نیز در ارتباط با خدا، خود و س
انسان، زندگی و جهان است. همچنین اگر َچینی، سبک هاي زندگي را صرفًا مجموعه ای 
ــتفاده از کاالها، مکا نها و زما نهای خاص نمود  ــها می پندارد که در اس از اعمال و نگر ش
ــته و  ــانی و الهی تأثیرگذار توجهی نداش پیدا می کنند و به مجموعه ارزش های ثابت انس
اولویت را در حیثیت استفاده، آن هم در کاالها و زمانها و مکان ها می بیند، ناشی از نگاه 
او بر حسب جهان بینی خودش است. نتیجه آنکه؛ تحقیقات علمی در حوزة سبک زندگی 
ــه به دلیل اختالف  ــت، ک ــبک زندگی اس ــد ارائة تعریف تفصیلی و نوع دومی از س نیازمن
 مبنایی در نوع نگاه و جهان بینی غربی و اسالمی- ایرانی از نفس » زندگی« و موارد دیگر، 

تعریف ها از» سبک زندگی« متفاوت از هم خواهد بود.

بسترها و ریشه های اختالف در تعریف از» ماهیت« سبک زندگی
ریشه و علت اصلی اختالف هویتی  از» ماهیت« سبک زندگی در فرهنگ خودی و غرب، 

چندشاخه می شود:

تضاد در جهان بینی و تفسیر از زندگی
وقتی بحث از سبک زندگی میشود، در واقع آنچه مورد پردازش و بررسی قرار می گیرد، 
سبک» زیستن« و» زندگی« است. بنابر این، الزم است قبل از بررسی سبک زندگی، مفهوم» 
ــود تا در گام بعدی، در خصوص  ــتن« و» زندگی« به طور دقیق، مشخص و معیّن ش زیس
ــی های الزم صورت گیرد. هر محققی در  ــبک آن و ... بحث و بررس وضعیت زندگی و س
حوزة سبک زندگی، قبل از ورود به بحث بایستی با مفهوم» زندگی« و » زیستن« از منظر 
ــته باشد و بداند که بر اساس فرهنگ  ــنایی کافی و الزم را داش جهان بینی مکتب خود، آش
ــتن چه مفهومی و چه نمادهایی دارد؟ در فرهنگ او نمادها، عالئم  خودش، زندگی و زیس

و مصادیق زندگی سعادتمند و زندگی شقاوتمند چیست؟
ــت که در این زمینه، تضاد جّدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی وجود  ناگفته پیداس
دارد و تعریفی که فرهنگ اسالمی- ایرانی و پیامبران و ائمه از زندگی و خوب و بد بودن 
ــاس آخرت گرایی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی- که  آن بر اس
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هدف اصلی و زندگی واقعی است- توصیف می کند، درست در نقطة مقابل فرهنگ غرب 
ــم و لذ تگرایی و هدف غایی بودن زندگی دنیوی استوار  ــت که بر مبنای مکتب امانیس اس
است. این دو جها نبینی دقیقًا در نقطة مقابل هم قرار دارند و ب یگمان این اختالف نگاه 
و دیدگاه در مورد زندگی، در نگاه و بررسی ماهیت سبک زندگی و وضعیت خوب و بد 
و برنام ه ریزی برای اصالح آن، تأثیر تام و تمام خواهد گذاشت؛ چه بسا بر اساس دیدگاه 
ــالمی در بررسی سبک زندگی، توجه به برخی رفتارها و مصارف، مورد توجه یا حتی  اس
ــت و آنها را اصوالً  ــد که در دیدگاه غربی توجه به آنها اصاًل ب یمورد اس در اولویت باش
ــع این وضعیت، برنامه ریزی در خصوص اصالح  ــبک زندگی نداند. لذا به تب داخل در س

وضعیت سبک زندگی نیز کاماًل متفاوت خواهد بود.
این مطلب از دید اندیشمندان اسالمی دور نمانده است؛ چنا نکه مقام معظم رهبری در این 
خصوص میفرمایند:» رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است: هدف 
ــیم کنیم، به  ــت؟ هر هدفی که ما برای زندگی معیّن کنیم، برای خودمان ترس زندگی چیس
طور طبیعی متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میشود«. )1391/7/23،بیانات 

رهبر( 
لذا بدون تعریف اصل زندگی نمی توان سبک زندگی را تعریف کرد. باید هدف از زندگی 

مشخص باشد تا بتوان سبک زندگی را با توجه به هدف آن ارزیابی کرد.
ــدا میکند عبارتند ــالم و غرب ج ــبک زندگی را از نظر اس ــدگاه مهم که ماهیت س  دو دی

 از:
ــدا و قیامت از جهان  ــاس نگرش نفی خ ــف( جهان بینی مادی: جهان بینی مادی بر اس ال
هستی شکل گرفته است. در این جهان بینی، تمام هستی در جهان مادی و طبیعی خالصه 
ــعور و ادراک، خارج از عالم ماده ندارد؛ هر چه هست، در  ــده و هیچ آفرینندة دارای ش ش
ــت و خداوند و عالم دیگر )قیامت و  ــت و چیزی به نام ماورای طبیع ــن عالم ماده اس همی
ــان در وجود مادی او خالصه می شود که با مرگ از  ــتاخیز( وجود ندارد و وجود انس رس

بین می رود یا به اجزای دیگر مادی تبدیل می شود. )مصباح یزدی،1374:  30-31(
ــی است که همه چیز  ــر حس تمدن جدید غرب برآمده از این جها نبینی، یک تمدن سراس
ــی از نمایندگان این  ــی دین را؛ چنا نکه گالیله به عنوان یک ــر می نگرد، حت ــن منظ را از ای
ــت.  ــتی اس ــت و در نهایت، فاقد هس تمدن میگوید: آنچه در قالب اعداد نیاید، علم نیس
همچنین دکارت با قطع رابطة لطیف بین خدا و جهان مخلوق، عماًل جهان را از خدا جدا 
ــت. گفتنی است که علوم جدید بر اساس بینش دکارت پاي هگذاری شده است.  کرده اس

)طاهرزاده، 1388: 59،33(
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ــت که میل انسان آن را خوب بداند و چیزی بد است که  ــم، آن چیزی خوب اس در امانیس
ــق و باطل و خوب و بد را تعیین کند. لذا  ــد بداند؛ نه اینکه خداوند باید ح ــان آن را ب انس
ــش های معنوی غلبه می یابد و مذهب، وسیله  ــش های مادی و غرایز حیوانی بر کش کش
ــود برای زندگی دنیایی بهتر، بدون آنکه دنیا، بستر تعالی معنوی انسان باشد. در  ای می ش
ــت، به هیچ وجه جنبة روحانی  ــن تمدن، که صنعت و علومش از دین فاصله گرفته اس ای

انسا نها لحاظ نمیشود.
ــت که توصیف  ــر چند این دیدگاه از حیث نظری همان گونه ای اس ــت ه البته گفتنی اس
ــیار معدود و اندکی از انسا نها را  ــاید تنها تعداد بس ــد، ولی در واقع و در عالم خارج ش ش
بتوان یافت که الییک به تمام معنا بوده و به کلی منکر عالم غیب و ماورای ماده باشند. در 
ــتم حکومت های غربی و رویکردهای  ــتر در خود سیس واقع؛ مصادیق این جها نبینی، بیش
ــان می دهد تا افراد موجود در آن حکومت ها؛  اجرایی و قوانین صادره از آنها خود را نش
لذا اکثر افرادی که به خصوص در غرب زندگی می کنند و به عنوان طرفداران یا اعضای 
ــوند، اگر چه به اسالم و آموزه های متعالی آن اعتقادی  ــناخته می ش مکتب مادی گرایی ش
ــتند؛ حتی به مقتضای  ــائل دینی هم نیس ــد، اما به طور کلی منکر خدا و غیب و مس ندارن
فطرت انسانی خود، اعمال انسا ن دوستانه و خیرخواهانة فراوان و قابل توجهی نیز انجام 
ــت که هر چند از دیدگاه این افراد، خداوند و عالم غیب و  می دهند. البته باید توجه داش
نیروهای قدسی به طور مطلق مردود واقع نشده اند، اما این مسائل جایگاه تأثیرگذاری در 
ــان در تضاد باشد-  ــان- به خصوص در مواقعی که با منافع مادی ش نظام تصمیم گیری ش
ــتی تمام تالش خود را انجام دهد تا  ــب دیدگاه اکثر این افراد، انسان بایس ندارند. بر حس
ــذت را ببرد و در دنیایی که هدف نهایی  ــت، تمام ل از زندگی دنیایی که تمام زندگی اوس
زندگی اوست، به تمام هدفش برسد. مطابق این جها نبینی، موضوع آخرت و نظام زندگی 
ــت. لذا توصیه های اخالقی انبیا یا فطرت  پس از مرگ و جزا و پاداش، به کلی مردود اس
ــتن الگوی عملی، ضمانت  ــار وجود- عالوه بر نداش ــانی- در صورت اظه و وجدان انس
ــدک، اعتقاد به معاد هم وجود  ــوی هم ندارند. اگر هم در مواردی ان ــتوانة اجرایی ق و پش
ــی و نظام جزا و پاداش آن  ــد، همراه با تحریفات فراوان در ماهیت و چگونگ ــته باش  داش

است.

ب( جها نبینی الهی: این جهان بینی مبتنی بر سه اصل است
1-اعتقاد به خدای یگانه؛

2- اعتقاد به معاد و زندگی ابدی برای هر فردی از انسان در عالم آخرت
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3-  اعتقاد به بعثت

ــریح چگونگی انتخاب سبک زندگی  ــی و مهم ادیان در تبیین و تش با اعتقاد به نقش اساس
ــالم دارای  ــه در میان این ادیان، دین مبین اس ــان باید بپذیریم ک ــرای پیروان و رهروانش ب
ــازی مقلدانش در  ــترین کارکرد و امتیاز در خصوص چگونگی هدایت و رهنمون س بیش
ــت و هیچ دین و مذهبی به اندازه اسالم در باره این امر  ــبک زندگی س انتخاب و اعمال س
مهم تأکید و توصیه نکرده است. موید این ادعا وجود ده ها آیه در کتاب مقدس مسلمانان 
»قرآن کریم« است که از بدو تولد انسان تا زمان مرگ و حتی پس از حیات دنیوی و برای 
ــیاری را در خود دارد و خداوند متعال در این کتاب  حیات اخروی نظرات و پیام های بس
ــت  ــلمانان به ارمغان آورده اس ــالم را برای مس نه تنها چگونگی انجام زندگی معنوی و س
ــالم و ائمه معصومین )ع( نیز با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم  بلکه پیامبرگرامی اس
ــریت آمده و  آن در ایجاد یک مدینه فاضله و اجتماعی خدامحور و دین گرا به کمک بش
ــیره و روش خویش سعی در ایجاد بستر و فضایی  ــنت و س با روایات و احادیث و نیز س
ــی و سالم برای  ــبک زندگی ارزش ــازی س معنوی، ریل گذاری، کانالیزه کرن و رهنمون س

مسلمانان نموده اند.
ــر به سوی کمال نهایی و سعادت دنیا و آخرت. این  ــط خدا برای هدایت بش پیامبران توس
اصول س هگانه، پاسخ هایی است به اساسی ترین پرسش هایی که برای هر انسان آگاهی 
ــت؟ از چه راهی میتوان بهترین  ــود: مبدء هستی کیست؟ پایان زندگی چیس مطرح م یش

برنامة زیستن را شناخت؟)مصباح یزدی 1374  :30  ( 
اعتقادات دینی و مذهبی و عقاید و نگرش های ذهنی و حتی قلبی نشأت گرفته از آن در 
ــتقیم بر فرهنگ حاکم بر عامه مردم تأثیرگذاری عمیق دارد. در  هر جامعه¬ای به طور مس
ــتا اگر به سبک زندگی و نوع رفتارها و افعالی که توسط جوامع و ملل مختلف  همین راس
ــیم در خواهیم یافت که بسیاری از رفتارهای  ــته باش ــاکن در کره زمین نیم نگاهی داش س
ــامل نوع پوشش، برخوردهای اجتماعی و گفتمان غالب جامعه، شیوه حیات  زندگی که ش
ــاء خانواده و چگونگی  ــکیالت خانواده و تعامل بین اعض ــی و عمومی، نوع تش خصوص
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روابط بین والدین و فرزندان و...  تا اندازه زیادی متاثر از آموزه های دینی و اعتقادی آنان 
ــمانی و حتی غیر آسمانی نیز در خصوص چگونگی و  ــد؛ چرا که تمامی ادیان آس می باش
ــیاق زندگی دارای رهنمود و پیام هستند و هیچ دین، مذهب، کیش و آیینی را  ــبک و س س
ــبک زندگی پیروان و مریدانش  ــری  و س نمی توان یافت که در این امور مهم حیات بش

مسائل و مباحثی را مطرح نکرده باشد.
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ــت که  ــن دیدگاه از حیث نظری همان گونه ای اس ــت هر چند ای ــا نیز گفتنی اس در اینج
ــاید افرادی یافت شوند که رفتار و گفتار  ــد، ولی در واقع و در عالم خارج، ش توصیف ش
ــته باشد و التزام عملی به ملزومات  ــان همخوانی چندانی با این جها نبینی نداش و کردارش
جها نبینی اسالمی خویش- چنان که شاید و باید - نداشته باشند. با این حال، نباید از این 
ــید که اغلب این افراد، هر چند رفتارهایشان انطباق کامل با آموزه ها  ــم پوش واقعیت چش
ــه های متعالی مکتبشان نداشته باشد، اما تحت لوای این جهان بینی قرار دارند؛ به  واندیش
طوریکه همخوانی بسیاری از رفتارهای دیگرشان با این جهان بینی را نمی توان انکار کرد. 
ــت.  البته وجود درجات مختلف در ایمان و یقین و مانند آن نیز مربوط به همین موارد اس
ــود، تعریفی جامع  ــه هر حال، تعریفی که مطابق این جهان بینی از زندگی در دنیا می ش ب
ــیر این جهان  ــت. تفس وکامل و رد کنندة اّدعاها و نگرش موجود در جهان بینی مادی اس
ــاخه ها و سرفصل های متعددی است که عمدة آنهارا از دید  بینی اززندگی مبتنی بر سرش

امام صادق )ع( به شرح ذیل است:

 زندگی دنیوی، ابزاری برای نیل به زندگی اخروی: 
در جهان بینی الهی و از دید امام صادق )ع( زندگی واقعی زندگی اخروی است و زندگی 
ــت تا در جهان  ــتی تامی توان در آن کاش ــت که بایس دنیوی همچون ابزار و مزرعه ای اس
ــّمه ای از متون دینی در این زمینه به شرح ذیل  ــید. ش دیگر درو کرد و به هدف اصلی رس

است:
ــده: غصه بی پایان،  ــه چیز پای بندش ــالم(: هر که دل بدنیا بندد بس امام صادق )علیه الس

آرزوی روا نشدنی، امید قطع نشدنی.) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384(،
امام صادق )علیه السالم(: ریشه های کفر سه چیز است: حرص،تکبر،وحسد،حرص آدمرا 
واداشت که از درختی که خداجلو گیری کرده بوده بخورد، تکبر شیطان را از سجده برآدم 
بازداشت، حسد پسر آدم را بقتل برادر واداشت. )هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384(،
احمدبن عمر حلبی گوید:از حضرت صادق )ع( پرسیدم: چه صفتی برای انسان ازهمه بهتر 
است ؟ فرموده: بزرگی و وقار بدون ایجاد هراس، جود و بخشش بی انتظار عوض،پرداختن 

بغیر اموردینا.)هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384(،
امام صادق )علیه السالم(: سه کس)درقیامت(تا پایان حساب درامان خدایند:مردیکه هرگز 
ــی که ابدأ مالش را بربا نیالوده،ومردی که هیچگاه واسطه در زناو ربا  خیال زنا نکرده، کس

نشده. )هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384(،
امام صادق )علیه السالم(: هر که سه حالت دارد از سه چیز محروم نیست:هر که توقیفدعا 
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ــگزاری دارد، زیادی نعمت دارد،وآنکه صفت  ــت اجابت دارد، آنکه خوی سپاس دارد نعم
توکل دارد، تحت کفالت خدا است، خداوند فرموده: هر که بر خدا توکل کند هم او وی را 
کافی است.اگر شکر گزارید نعمتتان را  زیاد میکنم، مرا بخوانید تا جوابتان دهم.) هاشمی 

شاهرودی، سیدمحمود)1384(،
امام صادق )علیه السالم(: خداوند به موسی وحی فرستاد: میان تمام وسائل تقرب بندگان 
سه چیز نزد من از همه محبوب تر است، عرض کرد:آن چیست؟ فرمود: زهد و بی اعتنائی 
ــه صفت را داشته  ــی که این س بدنیا. پرهیز از گناه،گریه از ترس من،عرض کرد خدایا کس
ــت اند و گریه کنندگان در عالی ترین  ــدچه اجری دارد؟ وحی رسید: زاهدان در بهش باش
ــاهرودی،  ــمی ش ــام و پرهیز گاران در میان همه مردم از تفتیش عمل معاف اند.) هاش مق

سیدمحمود)1384(،
امام صادق )علیه السالم(: إنّما الدنیا ُمنتهی بََصِر األعمی، ال یُبِصُر مِّما وراَءها شیئًا، و البَصیُر 
ــاِخٌص، و  ــاِخٌص، و األعمی إلَیها ش یَنُفُذها بََصُرُه و یَعَلُم أّن الداَر وراَءها، فالبصیُر مِنها ش

ٌد ٌد، و األعمی لها ُمتزوِّ البصیُر مِنها ُمتزوِّ
همانا دنیا آخرین دیدرس انسان کور است و فراتر از آن را نم یبیند، اما شخص بینا و با 
بصیرت نگاهش را از دنیا فراتر می برد و می داند که سرای حقیقی در ورای این دنیاست. 
ــه برمی  ــخِص بابصیرت، از آن توش پس بینا، از دنیا دل بر َکند و کور، به آن روی آورد. ش

دارد و کور برای آن توشه فراهم می آورد.) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384(،
1- یاد خدا، عامل خوشی و سعادت زندگی: 

ــعادت زندگی در خوردن و  ــی و س مطابق این جهان بینی و از دید امام صادق )ع( خوش
آشامیدن و بهره گیری هر چه بیشتر از مواهب مادی نیست، بلکه:

ــالم(: مومن را بچیزی مشکل تر از سه کار نیازمایند: در مان گذاشتن  امام صادق )علیه الس
ــود( یاد  ــال) با برداران دینی( انصاف دادن در حق مردم) گرچه به ضرر خودش تمام ش م
فراوان از خدا نه اینکه زیاد بگوید سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر بلکه در 

حالل و حرام خدا را فراموش نکند.) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384((
امام صادق )علیه السالم(: سه وظیفه بر مردم بسیار سنگین است: گذشت از دیگران، مال را 
با برادر دینی درمیان گذاردن، یاد فراوان از خدا.) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود)1384((

امام صادق )علیه السالم(: بهترین اعمال سه چیز است: از خود در حق مردم انصاف دادن 
ــندی، با برادران مال را درمیان نهادن، ذکر خدا در  بطوری که هرچه برای خودت می پس
ــبحان اهلل ئ الحمدهلل و الاله االاهلل و اهلل اکبر بگوئی، بلکه و اجبارت را  هر حال، نه تنها س

انجام دهی و حرامها را ترک کنی. )مشکینی اردبیلی،علی)1387((
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امام صادق )علیه السالم(: سه صفت است در هر کس نباشد هرگز امید خیری به او نیست، 
ــکینی  ــاری از عیب.) مش ــت )ازگناه( در پیری و شرمس ــرس از خدا در خلوت ، برگش ت

اردبیلی،علی)1387((
امام صادق )علیه السالم(: هر چشمی در قیامت گرایان است جز سه چشم: چشمی که به 
حرام نگاه نکرده، یا در راه طاعت نخوابیده، یا در دل شب از ترس خدا گریسته.) مشکینی 

اردبیلی،علی)1387((
ــه چیز دور می  ــی اهل معرفت خدا روی س ــالم(: نجوی و در گوش امام صادق )علیه الس
زند. ترس، امید، محبت، ترس نتیجه علم، امید ثمره ی یقین و محبت فرع شناسایی است. 
ــت و عالمت امید پیگیری و دلیل محبت ترجیح محبوب بر دیگران  ــانه ترس فرار اس نش
 چون علم در سینه جای گیرد موجب ترس شود و چون ترس جای گزیند سبب فرار گردد
)پس آنکه واقعًا از عذاب خدا بترسد باید از گناه کناره گیرد( و فرار موجب سعادت شود.

)مشکینی اردبیلی،علی)1387((
ــاهده  ــالم(: دلی که نور یقین در آن بتابد فضل خدا را ببیند و اگر مش امام صادق )علیه الس
فضل پابرجا شود روزنه ی امید گشوده گرددو چون شیرینی امید را بچشد دنبال رود،چون 
پیگیری کند) مطلوب را( بیابد. وچون نور معرفت در دل بتابد نسیم محبت به جنبش آید، 
و هر گاه نسیم محبت وزید در سایه محبوب انس گیرد آنگاه او را بر دیگران ترجیح دهد، 
ــت امر و نهی او را بر هر چیز  ــردن نهد و از آنچه منع کرده بپرهیزد و رعای ــش را گ فرمان
ــد به روح مناجات و قرب محبوب  ــاط انس تکیه زن ــدم دارد با این وصف چون بر بس مق
واصل گردد. مثال این سه اصل: حرم و مسجد و خانه کعبه است هرکه داخل حرم شود از 
شر خر ایمن است و هرکه وارد مسجد گردد اعضای بدنش از این که در گناه بکار رود در 
ــی که به کعبه در آید قلبش از اشتغال به غیر یاد خدا محفوظ است. پس  ــت و کس امان اس
ای مومن ببین اگر در حالی هستی که می پسندی مرگ در آن حالت برسد بر این توفیقی 
ــت با تصمیم جدی حالت  ــکر کن و اگر نه چنین اس که خدا داده و بر مصونیت از گناه ش
ــته پشیمان باش و با استمداد از خداوند  خود را تغییر ده. از این عمری که در غفلت گذش
ظاهر را از گناه و باطن را عیوب پاک کن، پرده غفلت را برد و شعله شهوت را در کانون 

نفس خاموش کن. )مشکینی اردبیلی،علی)1387((
ــت: 1- برای خدا در راه خدا ، این عبارت  ــه گونه اس ــالم(:  تقوا س امام صادق )علیه الس
است ترک قسمتی از حالل ها تا چه رسد به شبهه ناک ، این تقوای خاص الخاص است. 
2- تقوا از خدا یعنی ترک شبهه ناک تا چه رسد به حرام این تقوای خاص است. 3- تقوا 
از ترس آتش و عذاب ، یعنی فقط ترک حرام و این تقوای عام است. تقوا چون نهر جاری 
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است و این درجات مانند درختان رنگارنگی است که کنار نهر کاشته اند، همه از یک آب 
ــبت به  ــت و انتفاع مردم هم نس می خورند، اماحقیقت و طعم و لطافت آن ها مختلف اس

آنها متفاوت است. )مشکینی اردبیلی،علی)1387((
ــد بن زراره گوید: بحضرت صادق)ع( عرض کردم: گناهان کبیره را بیان کنید، فرمود:  عبی
ــت که خدا وعده آتش بر آن ها داد:1- )مال یتیم خوردن( خدا فرموده:» آنها  پنج گناه اس
که مال یتیمان میخورند آتش در شکم میریزند و بزودی وارد دوزخ میشوند« 2- )ربا( » ای 
ــت از باقیمانده ربا بکشید تا آخر آیه«3- ) فرار از جنگ( ای  ــید و دس مومنان از خدا بترس
مومنان هنگامی که در میدان جنگ با کفار روبه رو شوید فرار نکنید تا آخر آیه« 4- تهمت 

بزنهای شوهر دار عفیف زدن 5- کشتن مومن عمداً) مشکینی اردبیلی،علی)1387((
بازیچه و بی ارزش بودن زندگی مادی دنیوی

ــی دارد از آن  ــالمی و از دید امام صادق)ع( اگر دنیا ارزش ــتن جهان بینی اس با در نظرداش
ــروی و زندگی واقعی، و  ــعادت اخ ــد برای نیل به س ــت که میتواند ابزاری باش حیث اس
ــختی ها و ...، ارزش واقعی ندارد و جز  ــبب زوال پذیری و توأم بودن آن با س  گرنه به س

بازیچه ای موقتی برایکسانی که از خدا غافل شده اند، نیست. لذا:
روزی امام ششم )ع( از یکی از شاگردانش پرسید: در مکتب من چه آموخته ای ؟ عرض 
کرد: هشت مسئله ، فرمود: بازگوی تا بدانم ، گفت: اول اینکه فهمیدم هر کس هنگام مرگ 
ــت دارد جدا می شود از این رو همه همت را در آنچه جدا نمی شود به کار  از آنچه دوس
ــت چنانکه قرآن می فرماید: »هرکه کار نیکی  ــردم یعنی کارهای خیر که انیس تنهایی اس ب
کند پاداش آن را می گیرد«. حضرت فرمود : احسنت واهلل گفت: دوم اینکه دیدم گروهی به 
مال می نازند و جمعی به نیاکان وعده ای به فرزندان ، با اینکه اینها هیچیک فخری ندارند 
ــت. که خدا فرموده »از همه گرامی تر نزد خدا پرهیز گارترین  و افتخار بزرگ در تقوا اس
ــم. فرمود: احسنت واهلل. گفت: سوم از  ــت «لذا کوشیدم که نزد خدا بزرگوار باش ــما اس ش
طرفی هوا پرستی مردم را دیدم و از طرفی آیه ی قرآن را که می فرماید :» اما آنکه از مقام 
ــت مأوای او است« لذا کوشیدم تا  ــد و نفس را از هوس باز دارد بهش پروردگار خود بترس
نفس را از هوا باز گرفتم تا در رضای خدا ثابت و پابرجا شد، فرمود: احسنت واهلل . گفت: 
ــد، و خدا می فرماید:  ــی دارد در نگهداری اش می کوش چهارم دیدم هر که چیز پر ارزش
ــرش کند و پاداش ارجمندش  ــرض نیکویی دهد تا خداوند دو براب ــت که به خدا ق »کیس
ــد؟ )من پاداش دو برابر را گزیدم و صندوقی محفوظ تر صندوق خدا نیافتم و هر چه  ده
در نظرم ارزش داشت برای روز احتیاج در آن صندوق ذخیره کردم: فرمود: احسنت واهلل. 
گفت: پنجم دیدم مردم در روزی به یکدیگر حدس می بردند با اینکه خداوند فرموده »ما 
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ــان قسمت کردیم وعده ای را مراتبی برد گران ترجیح  در زندگی دنیا روزی آنان را میانش
دادیم تا یکدیگر ا مسخره کننده، و رحمت پروردگارت از آنچه گرد آورند بهتر است« از 
این رو بر کسی رشک نبردم، و برآنچه از دست دادم تأسف نخوردم. فرمود: احسنت واهلل. 
ــمنی می کنند و کینه ها به دل می گیرند و  ــم . چون دیدم با یکدیگر دش عرض کرد: شش
خداوند می فرماید: »شیطان دشمن شما است او را دشمن گیرید«. من به دشمنی با شیطان 
ــنت واهلل. گفت: هفتم: چون دیدم مردم همه برای روزی می کوشند  پرداختم. فرمود: احس
با اینکه خدا فرموده :»من جن و بشر را نیافریدم جز برای اینکه مرا بپرستند، از آنان رزقی 
نمی خواهم و غذایی نمی طلبم، خدا است که روزی ده و صاحب قدرت نیرومند است« 
دانستم وعده ی او حق است و گفتارش راست، به وعده ی او مطمئن شدم و به گفتارش 
راضی، دیگر به سراغ روزی نرفتم و همت در آنجا وظیفه گماشتم ، فرمود: احسنت واهلل. 
عرض کرد: هشتم: چون دیدم گروهی به صحت بدن اعتماد کرده اند و گروهی به ثروت 
ــد خدا برای او  فراوان ، و قومی به مردمی چون خود و قرآن فرموده: »هرکه از خدا بترس
ــی دهد، و هر که بر خدا توکل کند  ــاید ، و از طریق بی گمان روزی اش م ــی می گش راه
ــم پوشیدم، حضرت  هم او کفایتش کند«. من به خدا اعتماد و توکل کردم، از دیگران چش
ــت  ــمانی همه به این هش ــایر کتب آس فرمود : به خدا تورات و انجیل و زبور و قرآن و س

مسئله بر می گردد.) مشکینی اردبیلی،علی)1387(

متأثر بودن خوشی و ناخوشی زندگی از عوامل غیرمادی: 
حسب جهان بینی الهی، و از دید امام صادق)ع( خوشی و ناخوشی دنیا صرفًا متأثر از بهره 
ــت، بلکه اساسًا خوشی و شیرینی زندگی، در این  مندی یا نبود امکانات مادی دنیوی نیس
دیدگاه تعریف دیگری دارد و عوامل فراهم کنندة مجّزایی برای آن تعریف شده است؛ از 
فُق بهِِم نِصُف الَعیِش«  ــالم(:  »ُمداراُه النّاِس نِصُف اإلیماِن، و الرِّ جمله:امام صادق )علیه الس

)کلینی1388 ،ج2 :117(
ــی کردن با آنان، نصف زندگی  ــت و نرمی و مهربان ــدارا کردن با مردم، نصف ایمان اس  م

است.
امام صادق )علیه السالم(: ما زالَْت نعَِمٌه و ال نَضاَرُه َعیٍش إالّ بُذنوٍب اجتََرُحوا، إّن اهللَّ لَیَس 

مٍ للَِعبیِد بِظالَّ
ــبب گناهانی که مرتکب شدند؛  ــد مگر به س هیچ نعمتی و هیچ خّرمی زندگی ای زایل نش

زیرا خداوند به بندگان ستم نمی کند . ) شیخ صدوق، 1403 :  10/624(
ــانهِِم أکثَر مِّما یَعیُشوَن بأعمارِِهم و یَموتُوَن  ــالم(: یَعیُش النّاُس بإحس امام صادق )علیه الس
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بُذنوبهِمأکثَر مِّما یَموتُوَن بآجالهِم
مردم بیش از آنکه با عمر خودزندگی کنند، با احسان و نیکوکاری خویش می زیند و بیش 
از آنکه به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خویش می میرند.) حکیم،سید 

محمد تقی)1351(

5(پرهیز از دلبستگی و توجه افراطی به زندگی دنیوی:  
استفاده از مواهب مادی در حدنیاز، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه ضرورت و مقتضای تداوم 
حیات مادی است؛ ولی هر گونه دلبستگی و توجه افراطی بدان، مورد نکوهش واقع شده 

است
ــب و روز، بزرگ ترین هّمش آخرت  ــالم(: هر آن کس که در ش - امام صادق )علیه الس
باشد، خداوند بی نیازی را در دل او جای می دهد و کارش را سامان می بخشد و از دنیا 
نمیرود مگر وقتی که روزی اش را کامل دریافت کرده باشد. و هر آن کس که شب و روز، 
ــه  ــم او قرار می دهد )همیش ــد، خداوند فقر را در بین دو چش بزرگ ترین هّمش دنیا باش

چشمش گرسنة دنیا است(.) حکیم،سید محمد تقی)1351((
ــان میسازد و از دنیا به چیزی بیش از قسمت خود  ــت ، حب دنیا کارش را پریش دنیا دوس

نمی رسد.  )مجلسی،1403،ج 77:  151،104(
ــما را از دنیا پرهیز می دهم؛ زیرا که بسیار فریبنده است- و  ــالم(: ش امام صادق )علیه الس
ــند- دنیا از این توصیف خداوند عّز و جّل  ــتان به آرزوی خودبرس زمانی هم که دنیاپرس
ــت که آن را از آسمان  ــت که:» برای آنان زندگی دنیا را مثل بزن که مانند آبی اس فراتر نیس
ــتادیم سپس گیاه زمین با آن درآمیخت و )چنان( خشک گردید که بادها پراکنده  فرو فرس

اش کردند و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست.) محمودی، بی تا، ج3 ،284(
ــود، خوار شود.  ــیفتة زندگی ش ــالم(: َمن أَحبَّ الحیاَه َذلَّ   هر که ش امام صادق )علیه الس

)شیخ صدوق1403: 110/120(

2- بهره گیری بیش از حد کفاف، عامل تباهی زندگی: 
ــان درزندگی دنیایی مسافری بیش  ــب جها ن بینی الهی، و از دید امام صادق)ع(  انس حس
ــافرخانة سر راهی  ــت و زندگی دنیا، منزلگاه ومس ــت که مقصدش زندگی آخرت اس نیس

اوست. و ناگفته پیداست که راحتی هر مسافری در سبکبالی اوست:
ــالم(: برای دنیای خود چنان کار کن که گویی تا ابد زنده ای و برای  امام صادق )علیه الس

آخرتت چنان کار کن که گویی همین فردا خواهی ُمرد. )حکیم،سید محمد تقی)1351(
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امام صادق )علیه السالم(: دنیا را برای اهلش واگذارید؛ زیرا هر که از دنیا بیش از حّد کفایت 
خود برگیرد، نادانسته، مرگ خود را شتاب بخشیده است. )مشکینی اردبیلی،علی)1387(

3- هر زیستنی زندگی نیست: 
ــت، بلکه بایدبرخی  ــتنی زندگی نیس در جهان بینی الهی، و از دید امام صادق)ع( : هر زیس
اقتضائات مانند خداشناسی و توحید در آن موجود و برخی موانع همچون ذلّت پذیری و 

معصیت در آن مفقود باشد تا اسم زندگی بر آن صدق کند:
ــتر دارم از زندگی آلوده به  ــالم(: مرگ در راه طاعت خدا را خو ش ــام صادق )علیه الس ام
ــدا، و فقر در راه طاعت خدا را دوس تتر دارم تا ثروت با نافرمانی خدا، و بال  ــت خ معصی
ــختی دیدن در راه طاعت خدا برایم خوشایندتر است از سالمت و عافیت در معصیت  وس

خدا. )مشکینی اردبیلی،علی)1387((
ــت. آن حضرت در  ــّزت بهتر از زندگی با ذلّت اس ــالم(: مرگ با ع ــام صادق )علیه الس ام
ــزاوارتر از  ــت از ننگ و ننگ س ــهادت خود این ابیات را می خواند: مرگ بهتر اس روز ش
ــوگند که نه ننگ را به خود راه دهم، نه آتش را. )مشکینی  ــت. به خدا س آتش )دوزخ( اس

اردبیلی،علی)1387((
امام صادق )علیه السالم(: زندگی، جز به دینداری نیست و مرگ، جز با از دست دادن یقین 
نیست. پس، از آب شیرینو گوارا )اسالم ناب( بنوشید تا شما را از خواب غفلت بیدار کند 

و از سموم کشنده )دینهایساختگی( بپرهیزید. )حکیم،سید محمد تقی)1351((

رفاه زدگی، خط قرمز زندگی:
ــان را دعوت بهزندگی بهتر و سال متر می کند.  ــالم مانع رفاه زندگی نیست، بلکه انس اس
ــد و ت نپروری در آنباشد، برحذر می دارد.  ــرطانی باش ــالم از رفاهی که افراطی و س اس
ــرافی گری و انگشت  ــالم، و از دید امام صادق)ع(  اجتناب از تجّمل گرایی، اش توصیة اس

نما شدن در بهر ه برداری از مواهب مادی دنیوی است:
ــودی می  ــت می کند، چه س ــالم(: آن که در دنیا با نازپروردگی زیس امام صادق )علیه الس
ــی دنیا آگاهند؛ اما  ــود؟! آنان به جلوة بیرونی زندگ ــه در آتش جاودانه میش ــرد آن گاه ک ب
ــجدها را به زیور می  ــازند؛ کاخها بر پا می کنند؛ مس ــی خبرندخانه ها می س ــرت ب از آخ
ــان تنها دنیاست و به آن روی آورده اند و دل بسته اند. خداِی  آرایند مقصد همة تالشهاش
آنان،شکمهاشان است. خداِی برترین فرموده است:» با این پندار که همواره زنده اید، دژها 
و کاخهابرمی افرازید؟ و به گاه انتقام گیری، همچون سرکشان رفتار می کنید؟ پس تقوای 
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ــت:» آیا دید های  ــگیرید و از من فرمان برید«.و نیز خدای برترین فرموده اس خدا را پیش
ــش راخدای خود گرفت و خدا با وجود علم، گمراهش ساخت و بر گوش و  آن که هوس
ــی هدایتش خواهد کرد؟  دلش مهر نهاد و بردیده اش پرده انداخت؟ پس از خدا چه کس
ــی جز منافق نیست که هوس خویش را دین خود ساخته و  آیا پند نمی گیرید؟«چنین کس
شکمش را خدای خویش؛از هر چه دلش بخواهد، خواه حالل و خواه حرام، نمی پرهیزد. 
ــت خشنودند؛ اما این زندگی در  ــت:» اینان به همین زندگی پس خدای برترین فرموده اس
ــت«محرابهای اینان زنانشانند؛ شرافت ایشان در  برابر زندگی آخرت، تنها کاالیی ناچیز اس
درهم و دینار است؛همة توانشان را در راه شکم خود به کار می گیرند. اینان در میان بَدان، 

بدترینند؛ هم خاستگاه فتنه اند و هم بازگشتگاه آن.) طبرسی، 1414 (

4- دوری از صاحبان نگاه ناصواب به زندگی: 
ــیم زیبا ودقیقی از زندگی دنیوی را به  جهان بینی الهی و دید امام صادق)ع(  نه تنها ترس
ــتان ارائه می کند، بلکه از مصاحبت و نزدیکی با افرادیکه تحت لوای جهان بینی  خداپرس
مادی اند نیز برحذر می دارد؛ به دلیل آنکه آنها، به سبب وجود افکارو اندیشه های غلط و 
شیطانی در قلوبشان، همچون افراد مریض اند و مرضشان مسری است لذا توصیه به تولّی 

و تبّری َدر اینجا نیز، و البته به گونة خاص خودش جریان دارد.
ــود، مهر از  ــت: نصیحت از حس ــالم(: پنج چیز از پنج کس محال اس امام صادق )علیه الس

دشمن ، احترام از فاسق ، وفا از زن، مهابت از فقیر.) مشکینی اردبیلی،علی)1387((
ــانِهِم أکثَر مِّما یَعیُشوَن بأعمارِِهم و یَموتُوَن  ــالم(: یَعیُش النّاُس بإحس امام صادق )علیه الس
ــان  بُذنوبِهِم أکثَر مِّما یَموتُوَن بآجالِهِم مردم بیش از آنکه با عمر خود زندگی کنند، با احس
و نیکوکاری خویش می زیند و بیش از آن که به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند، بر اثر 

گناهان خویش می میرند. )بحار األنوار، 7/140/5(
ــود، خوار گردد  ــیفته زندگی ش ــالم(: َمن أَحَبّ الحیاَه َذَلّ هر که ش امام صادق )علیه الس

)الخصال، 110/120(.
ــدرو مادر، ربا  ــرط بخدا، ظلم بپ ــت: ش ــالم(: گناهان بزرگ پنج اس امام صادق )علیه الس
ــتن بشهر کفار پس از مهاجرت  خواری پس از اطالع برحکم خدا، فرار از جنگ، و برگش

بشهر مسلمین. )حکیم،سید محمد تقی)1351((
ــی نیاموزند،  ــالم(: گروهی از علما می خواهند علم بیاندوزند و بکس امام صادق )علیه الس
اینان در طبقه اول دو زخ اند، جمعی باعنف و شدت مردم را موعظه کنند و خود از موعظه 
ــی علم را تنها در اختیار توانگران می نهندو  ــوش ندارند. این ها در طبقه دوم اند، بعض خ
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مستمندان راالیق دانش نمیدانند، اینها در طبقه سوم اند، جمعی مانند جباران و پادشاهان رفتار 
کنند اگر حرفشان را رد کنند یا در اجرای فرمانشان کوتاهی نمایند خشمگین شوند، اینها در طبقه 
چهارم اند، عده ای حدیثهای یهو و نصاری را فرا میگیرند تا بدانها فخر کنند و دامنه سخن را 
بسط دهند، اینها در طبقه پنجم اند، دسته ای مسمند فتوی را اشغال می کنند و میگویند) هر چه 
خواهید( بپرسید با اینکه شاید یک کلمه ندانند وخدا عالم نما ئرا دوست ندارد، اینها در طبقه 
ششم اند. طائفه ای علمشان را وسیله آبرونزد مردم و خردمندی سازند اینها در طبقه هفتم اند.) 

حکیم،سید محمد تقی)1351((،
عمار بن ابی االحوض گوید: بحضرت صادق)ع( عرض کردم: ما افرادی داریم که میگویند: یا 
ــما قائلیم قائل  امیرالمونین، و علی را بر مردم دیگر ترجیح میدهند اما آن مقامی که ما برای ش
ــتند، ما با اینها دوستی کنیم؟ فرمود: آری فی الجمله،) همه که در یک رتبه نیستند( مگرنه  نیس
یغمبر)ص( مقامی دارد که ما نداریم، ما مقامی داریم که پیغمبر ندارد، شما با ما اختالف مقام دارید 
و دیگران با شما؟ خداوند اسالم را هفت بخش کرده: صبر، راستی، یقین، امید، وفا، علم وحلم. 
این هفت بخش را بین مردم تقسیم کرده، هر که همه سهام را داشته باشد ایمانش کامل است، 
اما بعضی یک یا دو سهم یا سه سهم یا چهار سهم یاپنج سهم یا شش سهم دارند، پسبر آنکه 
یک سهم دارد دو سهم تحمیل نکنید، بر آنکه دو سهم دارد سه سهم تحمیل ننمائید و همچنین، 
زیرا این تحمیالت موجب سنگینی و نفرت میشود با رفق و مدارا با مردم رفتار کنید، راه را آسان 
ــان  دهید،در این باره مثلی میزنم تا بدانی سخت گیری و تحمل بیش از طافت چه عواقبی  نش
ئدارد: مسلمانی همسایه کافری داشت که بسیار نرم و مالیم بود، مسلمان تبلیغاتی کرد و اسالم 
ــلمان شد از عقیده سابق دست کشید، صبحگاه مرد  ــایه چنان جلوه داد که  مس را در نظر همس
مسلمان آمد همسایه را برای انجام فریضه صبح به مسجد برد. چون نماز جماعت تمام شد گفت 
خوب است تا طلوع آفتاب همین جا به ذکر و دعا بپردازیم، ماندند تا خورشید طلوع کرد، گفت 
چه خوش است. امروز را روزه بگیری و تا هنگام ظهر در خانه خدا قرآن فرا گیری، تا ظهر در 
مسجد نشستند چون نماز ظهر و عصر گذاشتند . گفت: خوب است یکباره بمانیم نماز مغرب 
و عشاء را هم بخوانیم و برویم بیچاره تازه مسلمان ماند تا نماز مغرب و عشاء را هم گذارد اما 
دیگر طاقتش تمام شده بود و بیش از قدرت تحمل کرده بود فردا صبح که مومن آمد باز او را 
به مسجد ببرد گفت: برو که من تاب دیدنت را ندارم . مردم منحرف نکنید، ندیدی که بنی امیه 
)چون( با شمشیر و زور و تعدی حکومت کردند )مردم همه از آنها رمیدند و اسالم را بد جلوه 
دادند( و پایه ی امامت ما بر رفق و دلجویی و وقار و تقیه و حسن معاشرت و تقوی و کوشش 

است ، پس مردم را به دین و عقاید خود متمایل کنید. )بحار االنوار/ 75/ 235(
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ضروریات زندگي سالم انسان ها در دنیا
روایت دیگري از ذات مقّدس امام صادق )ع( است که مربوط به محیط زیست و زندگي دنیا و 
کنَي إالبَِها؛ 3 اصل است که هیچ جامعه  خوب زندگي کردن و اینهاست. فرمود: ثاَلْث التَطیُب السُّ
وارِه  که هر کدام اینها نیازمند  یِْب َو الماُء الَغزیر َو االرُض الخَّ اي از آنها بي نیاز نیست، اَلَهَوي الطَّ
به شرح است. هواي طیّب و پاک مي خواهد، آب سالم و فراوان مي خواهد، سرزمین حاصلخیز. 
چه را اینها نگفتند؟! اگر یک وقتي ما در برابر اینها مي گوئیم: َکالُمُکْم نُور، چون همه اینها را چه 

آنچه به دنیا بر مي گردد، چه آنچه به آخرت بر مي گردد بیان کردند. )بحار االنوار/ 75/ 234(
ــت که شما یک هواي طیّب و سالم  ــالم( فرمودند: زندگي وقتي گواراس امام صادق )علیه الس
ــته باشید، یک محیط سالم داشته باشید، یک آب آشامیدني فراوان داشته باشید، یک زمین  داش
ــت یک مّلتي به طرف بیگانه دراز بشود! )حکیم،سید  ــاورزي خوب داشته باشید. مبادا دس کش

محمد تقی)1351((،

2(تضاد در فلسفه و هدف غایی
ــبک زندگی، با چه هدف و نیتی در جوامع غربی و متقاباًل اسالمی،  اینکه مباحث مربوط به س
ــاس چه فلسفه و پشتوانة فکری بدان پرداخته می شود، کاماًل مغایر با همدیگر  مطرح و بر اس
ــبک زندگی را صرفاً اندیشه  ــت. اگر در جوامع غربی، هدف غایی و نهایی از طرح بحث س اس
های سودجویانة کارتلهای سرمایه داری و شرکتهای بزرگ تولیدی ندانیم، در خوش بینان هترین 
ــت برای انسجام ملی، حفظ هویت ملی و در نهایت، بسط عدالت اجتماعی  حالت، ابزاری اس
ــب تعریف مادی که خودشان از عدالت دارند. در بحث از اهداف طرح موضوع سبک  بر حس
ــات و اهداف غربی، فقط جزء و بخش  ــالمی- ایرانی، بخش مثبت غای زندگی در مباحث اس
ــکیل می دهند؛ به دلیل آنکه نگاه غرب به روان و آرامش و  ناچیزی از اهداف مورد نظر را تش
سالمت روانی جنبة طریقی دارد نه موضوعی؛ بدین معنی که وجود سالمتی روان، الزمة ابزاری و 
طریقی است برای ممکن بودن استفادة جسم و تن از مواهب مادی دنیوی به گونه ای که هرگونه 
تشویش و اضطراب روان، مانعی بر سر راه آن است. بهره مند شود. ضمن اینکه در نگاه اسالمی، 
برنامه ریزی برای مطلوبیت سبک زندگی، متوجه بُعد زمانی ابدیت است و فقط به دنبال کسب 
سعادت و خوشبختی چند روزة دنیوی نیست. در واقع؛ اصل زندگی را در زندگی اخروی می 
داند و زندگی دنیوی با تمام مظاهر زیبا و دلبستگی هایش، ابزاری است برای ساختن هر چه بهتر 
آن. لذا در دیدگاه اسالمی- ایرانی، هدف از طرح بحث سبک زندگی، نشئت گرفته از یک دغدغة 
ــبک زندگی بر حسب شاخصهای  ــی نقاط ضعف و قّوت س فرهنگی و دینی و با هدف بررس
دینی و اقدام در جهت ارتقا و رفع آسیبهای آن از این منظر است؛ چنا نکه مقام معظم رهبری می 
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فرمایند: تمدن نوین اسالمي، بدون سبک زندگي شکل نمي گیرد... ما اگر از منظر معنویت نگاه 
کنیم- که هدف انسان، رستگاري و فالح و نجاح است- باید به سبک زندگي اهمیت دهیم؛ اگر 
به معنویت و رستگاري معنوي اعتقادي هم نداشته باشیم، براي زندگي راحت، زندگي برخوردار 
ــبک زندگي مهم است... باید ما به دنبال این باشیم  از امنیت رواني و اخالقي، بازپرداختن به س
که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم... اگر ما 
به این مقوالت به طور جّدی نپردازیم، پیشرفت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوین 
اسالمی شکل نخواهد گرفت. هر چه ما در صنعت پیش برویم، هر چه اختراعات و اکتشافات 
زیاد شود، اگر این بخش را ما درست نکنیم، پیشرفت اسالمی به معنای حقیقی کلمه نکرده ایم.

ــفة آغازین سبک زندگی و اهدافی غایی آن بین  ــاس، با اختالف فاحشی که در فلس بر این اس
فرهنگ غربی و خودی مشاهده می شود، چیستِی سبک زندگی، در دو فرهنگ، متفاوت از هم 
ــبک زندگی، به حوزه هایی از آن نظر دارد که در  ــتِی س ــت؛ فرهنگ غربی در تعریف چیس اس
راستای اهداف و اغراضش باشد و متقاباًل فرهنگ اسالمی- ایرانی، سبک زندگی را آن چیزی 

تعریف می کند که بتواند با بررسی آنها، به اهدافی که در ذهن دارد نایل آید.

نتیجه گیری
در تعریف از ماهیت و چیستِی سبک زندگی، بین فرهنگ غربی و فرهنگ بومی، اختالف اصلی 
ــناخت از چیستی سبک زندگی، رجوع به نظرات  ــنایی و ش وجود دارد؛ به طوری که برای آش
متفکران غربی در این زمینه و توجه به نوع نگاه آنها به چیستی سبک زندگی، نه الزم است، نه 
کافی و نه تلفیق شدنی و لزوماً باید از نوع نگاه خود به سبک زندگی که نشئت گرفته از جهان 
بینی خاص الهی و بومی )اسالمی- ایرانی( در مورد چیستی و ماهیت سبک زندگی است، بهره 

گرفت.
گفتنی است که مطالعة ماهیت و چیستی سبک زندگي و مباحث مربوط به آن از نگاه غربي ها، 
ــنا با پیچ و خم راه و جهان بینیالهی و بومی اسالمی-  ــه و به خصوص برای افراد آش فی نفس
ایرانی، اشکالی ندارد و شاید حتی به عنوان مطالعه و افزایش اطالعات عمومی مفید باشد؛ چرا 
که چنین شخصی، واجد شاخصها و مالک های الزم بوده و به راحتی می تواند صّحت و سقم 
مطالب را از هم سوا کرده، احیاناً از نقاط مثبت آن استفاده کند. اما بحث در این تحقیق بر سر چیز 
دیگری است و آن اینکه اگر هدف از طرح و پردازش موضوع سبک زندگی، نیل به وضعیت 
مطلوب سبک زندگی بر حسب  جهان بینی الهی واز دید امام صادق )ع( ونگاه اسالمی- ایرانی 
ــت، آشنایی با ساختار و شاکله بندی مباحث غربی مربوط به سبک زندگی، به دلیل تفاوت  اس
ها و اختالفات بنیادینی که ذکر شد، بیش از آنکه مفید و پیش برنده باشد، مضر و بازدارنده از 
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حرکت صحیح و نتیجه بخش است. استقرای ناقص نگارنده در تحقیقات صورت گرفته در این 
زمینه نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق تحقیقات، با نگاه غربی وارد بحث سبک زندگی شده، 
گام اول تحقیق؛ یعنی بررسی مبانی نظری موضوع و آشنایی با ماهیت و چیستی سبک زندگی 
را مبتنی بر نگاه غربی استوار کرده اند و گامهای بعدی تحقیق نیز بر اساس همان نگاه پی ریزی 

و تدوین شده است. 
بی تردید، یکی از عمده ترین و شاید اصلی ترین مباحث نظری مربوط به تحقیقات در حوزة 
سبک زندگی، تعریف ماهیت و چیستی سبک زندگی است که هر گونه قالب بندی نظری برای 
آن و بر اساس نوع نگاه های مختلف، تأثیر تام و تمام در شاکلة مباحث بعدی خواهد داشت. 
لذا به عنوان مثال عینی، تحقیقی که در موضوع سبک زندگی بر پایة تعریف گیدنز ) 1938 ( یا 
بوردیو ) 1979 ( از سبک زندگی- که در مباحث قبلی ذکر شد- بنا نهاده شود، هي چگاه نخواهد 
ــب آرامش روانی از نوع معنوی و ارتقا و کمال روح  ــت از غایت و هدفی همچون کس توانس
انسانی یا از اولویت ها و شاخص های سنجه ای وضعیت سبک زندگی همچون: میزان ارتباط 
با خدا یا خویشاوندان از حیث توجه به صلة رحم و نگاه اسالمی به جایگاه مقدس خانواده و به 
خصوص پدر و مادر در آن یا از ارز شهایی همچون: ایثار، تواضع، برکت مندی زندگی، روزی 
حالل یا از رفتارهای عبادی همچون امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آورد و به تحقیق 
و بررسی آنها یا بر اساس آنها بپردازد؛ چرا که در غیر این صورت، با نگاه گذرا به چنین تحقیقی، 
از فقدان انسجام نظری و عدم پایبندی به مبانی نظری تحقیق سخن گفته خواهد شد و از اینکه 
اولویت ها و شاخص های سنجه و اهداف ریل گذاری شده با جهان بینی و تعریف ارائه شدة 
ــبک زندگی- که مثاًل از بوردیو یا گیدنز گفته شده بود- همخوانی ندارد، خرده  ــتین از س نخس
گرفته خواهد شد. البته عکس این نیز صادق است؛ یعنی محققی که بنای تحقیق خود را بر اساس 
جهان بینی الهی و نگاه اسالمی- ایرانی به ماهیت و چیستی سبک زندگی استوار سازد، گام های 
بعدی نیز حسب الزام نانوشته و شاید هم نوشته در دنیای علم و تحقیق، بر اساس همان نگاه طی 
خواهد شد و امکان ندارد گام های بعدی و تعیین اولویت ها، اهداف غایی، پیشنهادها و شاخص 

های سنجه حسب نگاه غربی پیموده شود و در عین حال، عنوان تحقیق علمی را یدک بکشد.
بنابراین، الزم است:

1- محققان اسالمی، تحقیقات علمی خود را در این حوزه، بر پایة تعریف بومی از سبک
زندگی مبتنی سازند و از تعریف سبک زندگی حسب تعاریف ذکر شده توسط غربیان به شدت 

اجتناب کنند.
2- ارائة تعریف بومی از سبک زندگی بر اساس جهان بینی و از دید ائمه معصومین باالخص 
امام صادق)ع(، امری ضروری است؛ تعریفی که مبتنی بر جهان بینی اسالمی ایرانی بوده، خروجی 
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آن عالوه بر فراهم آوری اهداف مثبت موجود در مباحث سبک زندگی غربی، گامی در جهت 
ارتقای وضعیت ارزشها و نگرشها بر حسب آموزه های دینی و رفع کاستی ها در این زمینه باشد. 

این تعریف بایستی رابطة سبک زندگی را با سایر پدیده ها و مفاهیم همجوار نشان دهد.
بنابر این، وظیفة محققان و صاحب نظران این حوزه است تا با بررسی و تعّمق در موضوع، به ارائة 
تعریف بومی از سبک زندگی، با در نظر داشتن شاخصهای جهان بینی الهی و ائمه معصومین و 

نگرش بومی )اسالمی- ایرانی( اقدام کنند.
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